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A empresa Tajfun Planina d.o.o. foi fundada no ano 
de 1967. Atualmente, com uma rede comercial 
distribuída em mais de 50 países, oferece eficiente 
atendimento e assistência técnica ao cliente. 
Oferece soluções para o setor florestal com uma 
completa linha de equipamentos. Os equipamentos 
de maior destaque são os guinchos com um ou 
dois tambores para cabos de aço, processadoras 
de lenha, cabos aéreos, gruas hidráulicas, Sistema 
de informação florestal Tajfun e os mais variados 
acessórios florestais. Todos os equipamentos, sem 
exceções, são controlados no final de sua fabricação 
e atendem as normas internacionais de padrões 
de qualidade e segurança. Graças a um moderno 
parque de máquinas operatrizes como

máquinas controladas por computadores, sistemas 
profissionais de TI e ERP, tecnologias de ponta, 
corte a laser e processos de fabricação robotizados, 
a Tajfun foi capaz de estabelecer processos de 
fabricação com elevado grau de reprodutibilidade 
e rastreabilidade. O objetivo da Tajfun é garantir um 
processo de colheita da madeira eficiente, segura 
e amigável ao meio ambiente. O processamento 
da madeira é suportado por meio de um sistema 
de informações florestais, ou seja, a Tajfun oferece 
soluções completas e competitivas para atender 
as necessidades do setor florestal. Estamos no 
caminho certo para alcançar a nossa visão: Tornar 
a Tajfun, através do desenvolvimento contínuo e 
intenso, o principal fabricante de equipamentos 
florestais do setor.
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A As máquinas RCA estão 
disponíveis também com um 
bio-óleo integrado.
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Estabelecida sob a marca registrada RCA, a processadora de lenha da Tajfun é uma ferramenta 
indispensável no processamento de biomassa em forma de lenha combustível. Todo o desenvolvimento 
da Tajfun para os seus equipamentos, visa buscar a simplificação da operação para o operador do 
equipamento. A processadora de lenha Tajfun oferece as seguintes características:
• eficiência energética (consumo mínimo de energia para o funcionamento),
• simples e rápida instalação para sua operação, bem como a sua desmontagem,
• grande produtividade,
• construção compacta e robusta,
• manuseio fácil e seguro.
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RCA 330 JOY

• RCA 330 JOY – com acionamento por TDP (engate de três pontos; potência mínima necessária do 
trator para o acionamento da máquina – 30 kW; para o transporte – 60 kW)

• Versão básica com o novo transportador TT 330; largura 3 m, comprimento total 300 mm
• Transportador TT 340;  largura 4 m, comprimento total 300 mm (opcional)
• Opcional: resfriador de óleo com termostato

Limitador de comprimento hidráulico com função de 
desvio é ajustável gradualmente (24–40 cm). O limitador 
aproxima-se de aprox. 4 cm em cada alimentação de toras 
e retorna à sua posição inicial no final da alimentação. As 
peças serradas desse jeito caem com segurança no canal 
de rachar.

A placa de sustentação 
mantê-se na posição 
horizontal e permitem 
baixar corretamente a 
última peça ao canal de 
lascar.

Cilindro de rachar com a 
força de rachar de 110 kN e 
com um rápido retorno.

Correia transportadora de entrada da tora dobrável (2m); 
de material altamente resistente a danos mecânicos.

Frente ao fixador hidráulico está montado um guia que 
orienta a tora e impede a tora bater o fixador. O fixador 
hidráulico durante o processo de serrar empurra a tora e 
protege-a contra a rotação e rolagem. 
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Há uma grade para 
serragem entre a cunha 
de lascar e a correia 
transportadora.

Saídas hidráulicas para 
acoplamento de mesa 
elevadora e carregador de 
troncos.

Tampa de proteção – por 
meio da abertura da tampa 
de segurança, todas as 
funções do equipamento 
tornam-se inoperantes.

Posição de transporte – 
correia transportadora 
de entrada da tora e 
transportador acoplam-
se na máquina, na qual é 
possível acoplar também a 
mesa elevadora. A máquina 
tem engate a três pontos 
para poder acoplar em um 
trator.

Transportador TT 330

Joystick – ergonômico, seguro e de simples operação de 
todas as funções básicas da RCA (alimentação para frente-
trás, serrar, lascar, levantar e baixar a cunha lascadora).

Serra com enorme velocidade de corte 25 m/s 
(12.000 rpm). O corte é rápido e seguro.

A processadora de lenha 
RCA 330 JOY com o 
transportador TT 340 tem 
um botão adicional para 
controlar a velocidade da 
correia.

Transportador TT 340

Transportador com telescópio de 
dois níveis com tensão mecânica 
da correia.

O transportador passa hidraulicamente da altura de 
transporte para o comprimento de trabalho através de 

telescópio de dois níveis e tensionando automáticamente a 
correia. A velocidade da correia é ajustável infinitamente de 0 

a 0,8 m/s.
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RCA 380
RCA 380 E
• RCA 380 – com acionamento por TDP (engate de três pontos; potência mínima necessária do 

trator para o acionamento da máquina – 30 kW; para o transporte – 60 kW)
• RCA 380 E – com motor elétrico EP 11 (11 kW 400 V/ 50 HZ, 2.910 rpm)
• Opcional: resfriador de óleo com termostato
• Versão básica com transportador TT 404; largura 4 m, comprimento total 430 mm
• Opcional: com 5 m de transportador TT 504; largura 5 m, comprimento total 430 mm

Correia transportadora de 
entrada da tora dobrável 
(2m); de material altamente 
resistente a danos 
mecânicos.

Com a alavanca 
empurramos a tora e assim 
protegemos contra a 
rotação e rolagem. 

Alavanca de comando; 
alimentação, corte e lascar.

Serra com enorme 
velocidade de corte 25 m/s 
(12.000 rpm). O corte é 
rápido e seguro.

Há uma grade para 
serragem entre a cunha 
de lascar e a correia 
transportadora.

Saídas hidráulicas para 
acoplamento de mesa 
elevadora e carregador de 
troncos.

O Transportador de 4m 
(de série): passa de altura 
de transporte para o 
comprimento de serviço 
através de telescópio 
de dois níveis, movido 
hidráulicamente e com 
tensionamento automático 
da correia.

Há um indicador de 
inclinação no transportador 
para ajudar ao operador 
a determinar a inclinação 
máxima admissível a um 
certo comprimento de 
lenha. 

6



7

Limitador de comprimento 
hidráulico com função 
de desvio é ajustável 
gradualmente (25–50cm). 

As placas de sustentação 
mantêm-se na posição 
horizontal e permitem 
baixar corretamente a 
última peça ao canal de 
lascar.

Cilindro de lascar com a 
força para lascar de 150 
kN – duas velocidades, 
comutação automática.

Alavanca para a regulagem 
de altura da cunha de lascar; 
Do diâmetro da tora.

Guincho manual para 
alterar a inclinação do 
transportador.

Tampa de proteção – por 
meio da abertura da tampa 
de segurança, todas as 
funções do equipamento 
tornam-se inoperantes.

Posição de transporte – 
correia transportadora 
de entrada da tora e 
transportador acoplam-
se na máquina, na qual é 
possível acoplar também a 
mesa elevadora. A máquina 
tem engate a três pontos 
para poder acoplar em um 
trator.
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RCA 400 JOY

• RCA 400 JOY – med P.T.O.–com acionamento por TDP (engate de três pontos; potência mínima necessária 
do trator para o acionamento da máquina – 30 kW; para o transporte – 60 kW)

• RCA 400 JOY TG – com acionamento por TDP e transportador recondicionável de 15° a esquerda/direita 
que permite encher múltiplas paletas ao mesmo tempo

• Versão básica com transportador TT 404; largura 4 m, comprimento total 430 mm
• Opcional: com 5m de transportador TT 504 e TT504 R; largura 5 m, comprimento total 430 mm

Correia transportadora de 
entrada da tora dobrável 
(2m); de material altamente 
resistente a danos 
mecânicos.

Frente ao fixador hidráulico 
está montado um guia que 
orienta a tora e impede 
a tora bater o fixador. O 
fixador hidráulico durante o 
processo de serrar empurra 
a tora e protege-a contra a 
rotação e rolagem. 

Joystick – ergonômico, 
seguro e de simples 
operação de todas as 
funções básicas da RCA 
(alimentação para frente-
trás, serrar, lascar, levantar e 
baixar a cunha lascadora).

Serra com enorme 
velocidade de corte – 25m/s 
(12.000 rpm). O corte é 
rápido e seguro. A corrente 
é operada somente durante 
o corte (por meio de 
embreagem).

Transportador de 4 m 
(de série): passa de altura 
de transporte para o 
comprimento de serviço 
através de telescópio 
de dois níveis, movido 
hidráulicamente e com 
tensionamento automático 
da correia.

Guincho manual para 
alterar a inclinação do 
transportador.

Transportador com 
indicador da inclinação.

Saídas hidráulicas para 
acoplamento de mesa 
elevadora e carregador de 
troncos.
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Limitador de comprimento 
hidráulico com função 
de desvio é ajustável 
gradualmente (25 – 50cm).

As placas de sustentação 
mantêm-se na posição 
horizontal. Com a tora 
cortada, elas abrem e 
deixam cair a lenha ao 
canal de lascar o que é 
especialmente importante 
para a última peça.

Cilindro de lascar com a 
força para lascar de 150 
kN – duas velocidades, 
comutação automática.

Entre a cunha de lascar e 
a correia transportadora 
há uma grelha para cair a 
serragem.

Tampa de proteção – por 
meio da abertura da tampa 
de segurança, todas as 
funções do equipamento 
tornam-se inoperantes.

Radiador de óleo com 
termostato (de série) – 
funcionamento seguro 
da máquina também a 
temperaturas mais elevadas.

Embreagem electro-
hidráulica – pára e inicia 
automáticamente a corrente 
de serra. 

Posição de transporte – 
correia transportadora 
de entrada da tora e 
transportador acoplam-se na 
máquina, na qual é possível 
acoplar também a mesa 
elevadora. A máquina tem 
engate a três pontos para 
poder acoplar em um trator. 

Transporador TT 504 e TT 504 R

Transportador TT 504  é de 5 m de comprimento e pode 
substituir a correia transportadora de série (4m)  nas 

máquinas processadoras de Tajfun: 
RCA 380, RCA 400 JOY e RCA 480 JOY. Com a troca do 
transportador, modificam-se as dimensões de toda a 
máquina (nas posições de trabalho e de transporte).

Transportador TT 504 R tem 5 m de 
comprimento e pode substituir o tapete 

de descarga padrão nos processadores de 
lenha RCA 400 JOY ou RCA 400 JOY TG. 

Um cilindro bidirecional integrado permite 
o posicionamento hidráulico do tapete 
de descarga nas posições de trabalho e 

transporte. 
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RCA 480 JOY 
RCA 480 JOY PLUS
• funcionamento com cardam (posição de transporte aos três pontos; a potência recomendada do trator – 

30 KW (40 CV); para o transporte – 70–80 KW);
• o refrigerador de óleo com termostato permite um funcionamento seguro da máquina mesmo com
• regulação automática da cunha de rachar na máquina RCA 480 JOY PLUS;
• painéis informativos dos parâmetros da máquina RCA 480 JOY PLUS.
• Versão básica com transportador TT 504; largura 4 m, comprimento total 430 mm
• Opcional: com 5m de transportador TT 504; largura 5 m, comprimento total 430 mm
• Opcional: com 5m de transportador TT 510 S;
        largura 5 m, comprimento total 580 mm

Os suportes móveis
permanecem na posição
horizontal durante o corte.
Depois de o tronco estar
cortado, os suportes abrem
automaticamente e o tronco
cai corretamente na posição 
de rachar.

Cilindro para rachar com 
força de 250 kN – duas 
velocidades: uma, para um 
corte rápido da madeira 
mais macia; outra, para
um corte mais lento em 
madeira mais dura. A 
velocidade adapta-se 
automaticamente consoante
a dureza da madeira.

Grelha para o serrim 
colocada entre a cunha 
de rachar e o tapete 
transportador.

O transportador possuiu 
um indicador de inclinação, 
para que o operador possa 
a determinar a inclinação 
máxima permitida para a 
descarga da lenha.

À frente da pinça hidráulica que segura o tronco, existe 
uma guia que facilita a entrada do tronco até ao local do 
corte. A pinça hidráulica segura o tronco durante o corte, 
não deixando que este rode.

O joystick permite uma gestão ergonômica, segura e fácil 
das principais funções da máquina: arranque da máquina; 
alimentação à esquerda e à direita; abertura dos suportes 
móveis para a última peça cortada; funcionamento do 
cilindro para rachar (ou suspensão deste); regulação (subir 
ou baixar) da cunha de rachar.
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Saídas hidráulicas para 
acoplamento de mesa 
elevadora e carregador de 
troncos.

Ao abrir a tampa protetora,
todas as funções da 
máquina deixam de 
funcionar, o que permite 
uma segurança total ao
operador da máquina.

Caixa de ferramentas. Posição de transporte – 
correia transportadora 
de entrada da tora e 
transportador acoplam-se na 
máquina, na qual é possível 
acoplar também a mesa 
elevadora. A máquina tem 
engate a três pontos para 
poder acoplar em um trator. 

Opção: Aspirador de serragem XE 10 Hy-V 
integrado na estrutura da máquina RCA. Aspira 

simultâneamente a serragem resultante do corte da 
serra. Tem acionamento elétrico, integrado no sistema 

hidráulico da máquina RCA.

A motosserra de alto rendimento (corrente 3/8”, espada 
24”) permite um corte rápido e seguro. A corrente 
funciona apenas durante o processo de corte (uma 
embraiagem com controlo eletro-hidráulico permite o 
arranque e a paragem da corrente automaticamente).
Bomba automática para lubriticar a corrente.

Limitador hidráulico de comprimento com possibilidade 
de ajustar o comprimento da madeira de 25 a 50 cm. 
No início do corte, o limitador move-se para trás 5 cm, 
para que o tronco cortado não fique apertado entre a 
motosserra e o limitador, permitindo o processo de corte 
contínuo.

Transportador permite um movimento em ângulo de 15 
graus para a direita ou para a esquerda (possibilita carregar 

vários contentores de madeira ao mesmo de cada vez). 
O tapete de saída estende-se na posição de transporte, 
mediante um cilindro hidráulico, e o comprimento de 

trabalho é de 4 ou 5 metros.
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RCA 480 JOY
RCA 480 JOY PLUS

Tapete alimentador robusto
(2 m de comprimento, 25 cm

de largura) com guia de direção que 
impede a obstrução da alimentação 
da máquina. Os suportes direcionais 
em forma de cilindro podem mover-

se nos dois sentidos, introduzir ou
tirar a madeira da RCA 480.

12



13

Guincho hidráulico com travão para inclinação de
saída de lenha. Para além da inclinação, com o

mesmo manípulo regula-se o movimento do tapete
para a direita e para a esquerda.

O transportador TT 510 S
 com cilindro de duplo efeito, oferece 
montagem hidráulica em posição de 

transporte e também em posição de serviço. 
O transportador reposicionável em todos 
os sentidos permite o usuário optimizar o 

posicionamento de trabalho. 

Transportador TT 510 S

O transportador TT510 S com uma correia 
transportadora mais larga – 580 mm
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RCA 480 JOY PLUS

O painel informativo mostra 
os seguintes parâmetros da 
máquina:
• número de rotações da

tomada de força;
• horas de trabalho;
• pressões das bombas 

hidráulicas;
• temperatura do óleo;
• produtividade da 

máquina em m3; estão 
disponíveis dois valores: 
um, corresponde à 
quantidade lenha 
produzida ao longo da 
vida da máquina; o outro 
é ajustável (contador  
parcial);

• alarmes.

Nivelação automática da cunha de rachar: a altura da cunha 
adapta-se automaticamente ao diâmetro do tronco (a medição 
é feita durante o corte). A altura da cunha de rachar pode ser feita 
manualmente através dos botões do lado direito do joystick. 
 
Extração e/ou mudança da cunha de rachar. Duas posições de 
funcionamento: 
• posição de trabalho em que a cunha não pode ser retirada;
• posição inferior em que o mecanismo baixa quase até ao 

solo, podendo a cunha ser retirada.

Sinal luminoso de número de rotações da 
tomada de força:
• apagado: número de rotações 

demasiado baixo;
• aceso: número de rotações correto;
• piscando: número de rotações 

demasiado alto.

• Administração das funções da máquina com unidade programável (TT Control). Para além disso, a 
administração permite a receção e a elaboração de dados.
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RCA 330 JOY TT 340
Comprimento total: posição de trabalho (B1) 5360 mm 6100 mm
Largura: posição de trabalho (L) 1250 mm 1250 mm
Altura: posição de trabalho (H1) 2380 mm 3050 mm
Comprimento total: posição de transporte (B2) 2320 mm 2320 mm
Largura: posição de transporte (L) 1250 mm 1250 mm
Altura: posição de transporte (H2) 2480 mm 2510 mm
Comprimento total do tapete de saída (LT) 3000 mm 4000 mm
Largura do tapete de saída (BT) 300 mm 300 mm

Comprimento de corte da lenha: 20–40 cm
Diâmetro máximo do tronco: 5–33 cm

Espada: Oregon 16˝, b = 1,5 mm
Corrente: 3/8˝ Oregon DuraCutTM

Força de rachar: 110 kN
Peso com tapete de descarga: 680 kg + 120 kg (TT 330 – 120 kg)
Potência necessária do trator: 30 kW (Transporte –- 60 kW)

Rotações recomendadas:  400–430 rpm

RCA 330 JOY

POSIÇÃO DE TRANSPORTE POSIÇÃO DE TRABALHO COM INCLINAÇÃO DE 45 °
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RCA 380 RCA 380 E

25–50 cm Comprimento de corte da lenha: 25–50 cm

10–38 cm Diâmetro máximo do tronco: 10–38 cm

Oregon 17˝, b = 1,5 mm Espada: Oregon 17˝, b = 1,5 mm

3/8˝ Oregon DuraCutTM Corrente: 3/8˝ Oregon DuraCutTM

150 kN – duas velocidades Força de rachar: 150 kN – duas velocidades

900 kg + 180 kg (TT 504 – 210 kg) Peso com tapete de descarga: 1100 kg + 180 kg (TT 504 – 210 kg)

30 kW (transporte – 60 kW) Potência necessária do trator: /

/ Unidade de motor elétrico (três fases): 11 kW, 400 V/50 Hz, 2.910 rpm
400–430 rpm Rotações recomendadas: /

entre 0–0,8 m/s Velocidade do tapete de saída (regulável): entre 0–0,8 m/s

POSIÇÃO DE TRANSPORTE POSIÇÃO DE TRABALHO COM INCLINAÇÃO DE 45 °

RCA 380/RCA 380 E TT 504
Comprimento total: posição de trabalho (B1) 6100 mm 6930 mm
Largura: posição de trabalho (L) 1400 mm 1400 mm
Altura: posição de trabalho (H1) 3070 mm 3800 mm
Comprimento total: posição de transporte (B2) 2350 mm 2350 mm 
Largura: posição de transporte (L) 1400 mm 1400 mm
Altura: posição de transporte (H2) 2360 mm 2768 mm
Comprimento total do tapete de saída (LT) 4000 mm 5000 mm
Largura do tapete de saída (BT) 430 mm 430 mm
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RCA 400 JOY
RCA 400 JOY TG

Comprimento de corte da lenha: 25–50 cm
Diâmetro máximo do tronco: 5–40 cm

Espada: Oregon 17˝, b = 1,5 mm
Corrente: 3/8˝ Oregon DuraCutTM

Força de rachar: 150 kN – duas velocidades 
Peso com tapete de descarga: 950 kg + 180 kg (TT 504 – 210 kg)
Potência necessária do trator: 30 kW (transporte – 60 kW)

Unidade de motor elétrico (três fases):  /
Rotações recomendadas:  400–430 rpm

Velocidade do tapete de saída (regulável): Regulável de 0–0,8 m/s

POSIÇÃO DE TRANSPORTE POSIÇÃO DE TRABALHO COM INCLINAÇÃO DE 45 °

RCA 400 JOY/RCA 400 JOY TG TT 504/TT 504 R
Comprimento total: posição de trabalho (B1) 6100 mm 6930 mm
Largura: posição de trabalho (L) 1400 mm 1400 mm
Altura: posição de trabalho (H1) 3150 mm 3800 mm
Comprimento total: posição de transporte (B2) 2350 mm 350 mm 
Largura: posição de transporte (L) 1400 mm 1400 mm
Altura: posição de transporte (H2) 2480 mm /2250 mm 2768 mm
Comprimento total do tapete de saída (LT) 4000 mm 5000 mm
Largura do tapete de saída (BT) 430 mm 430 mm
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RCA 480 JOY
RCA 480 JOY PLUS

Comprimento de corte da lenha: 25–50 cm
Diâmetro máximo do tronco: 5–48 cm

Espada: Oregon 24˝, b = 1,5 mm
Corrente: 3/8˝ Oregon DuraCutTM, Z=42

Força de rachar: 250 kN – duas velocidades 
Peso com tapete de descarga: 1300 kg + 180 kg (TT 504 – 210 kg)
Potência necessária do trator: 30 kW (transporte  70–80 kW)

Unidade de motor elétrico (três fases):  /
Rotações recomendadas:  400–430 rpm

Velocidade do tapete de saída (regulável): Regulável de 0–0,8 m/s

POSIÇÃO DE TRANSPORTE POSIÇÃO DE TRABALHO COM INCLINAÇÃO DE 45 °

RCA 480 JOY TT 504/TT 510 S
Comprimento total: posição de trabalho (B1) 6100 mm 6930 mm
Largura: posição de trabalho (L) 1600 mm 1600 mm
Altura: posição de trabalho (H1) 3150 mm 3800 mm
Comprimento total: posição de transporte (B2) 2410 mm 2410 mm
Largura: posição de transporte (L) 1600 mm 1600 mm
Altura: posição de transporte (H2) 2330 mm 2630 mm
Comprimento total do tapete de saída (LT) 4000 mm 5000 mm
Largura do tapete de saída (BT) 430 mm 430 mm/580 mm
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ACESSÓRIOS PARA RCA

COMPATIBILIDADE

RCA 330 JOY  RCA 380  RCA 400 JOY RCA 480 JOY

Cunhas de rachar para RCA 330 JOY x

Cunhas de rachar para RCA 380 e RCA 400 JOY x x

Cunhas de rachar para RCA 480 JOY x

Mesa Elevadora DM 1511 M x x x

Mesa Elevadora DM 2000 x x x x

O carregador de troncos  RN 3000 x x x

O carregador de troncos  RN 5000 x x x x

O carregador de troncos  RN 1500 F x x x x

Unidade de gasolina GP 35 x x x

Unidade hidráulica HP 25 x x x

Unidade Elétrica EP 12 x x x x

Aspirador de Serragem Elétrico  XE 10 M x (com 
adaptador) x x x

Aspirador de Serragem Hidráulico XE 10 Hy M x (com 
adaptador) x x x

Aspirador de Serragem Hidráulico XE 11 Hy M x (com 
adaptador) x x x

Aspirador de Serragem Hidráulico XE 10 Hy x x x

Aspirador de Serragem Hidráulico XE 11 Hy x x x

Aspirador de Serragem Hidráulico XE 10 Hy-V x

Coletor de serragem–Separador GRENC x x x x

Coletor de serragem–Separador SP 3
(para o transportador TT 330, TT 340) x

Coletor de serragem–Separador SP 10
(para o transportador TT 404, TT 504, TT 504 R) x x x

Coletor de serragem–Separador SP 11
(para o transportador TT 510 S) x

Cardan Tajfun x x x x

Cardan Walterscheid x x x x

Toldo de proteção E 11 x x

Plataforma PO 10 x x
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Cunhas para rachar
Hardox 450 

RCA 380 e RCA 400 JOY

RCA 480 JOY e RCA 480 JOY PLUS

Código Descrição
201776 Para rachar a lenha em 2 partes
209757 Para rachar a lenha em 4 partes

236765 Para rachar a lenha em 4 ou 6 partes (a cunha pode ser ajustável para rachar corretamente 
em 4 ou 6 partes).

209760 Para rachar a lenha em 6 partes
209766 Para rachar a lenha em 8 partes
209774 Para rachar a lenha em 12 partes: para madeiras macias
241123 Rodada; Para rachar a lenha em 12 partes: para madeiras macias
241243 Para rachar em 16 partes: para madeiras macias

Código Descrição
240186 Para rachar a lenha em 4 partes

240197 Para rachar a lenha em 4 ou 6 partes (a cunha pode ser ajustável para rachar corretamente 
em 4 ou 6 partes).

240196 Para rachar a lenha em 6 partes
240217 Para rachar a lenha em 8 partes
244853 Rodada; Para rachar a lenha em 12 partes: para madeiras macias
244852 Rodada; Para rachar em 16 partes: para madeiras macias
247486 Rodada; Para rachar em 16 partes–Mini: para madeiras macias; o diâmetro máx da estaca 40 cm
254215 Rodada; Para rachar em 16 partes–STABIL–midi

Código Descrição
247126 Para rachar a lenha em 4 partes
247127 Para rachar a lenha em 6 partes
248907 Para rachar a lenha em 8 partes

RCA 330 JOY

Código Descrição

236495 Suporte para cunha para rachar (disponível como 
acessório para RCA 380 e RCA 400 JOY)
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Mesa elevadora  DM 1511 M
Acessório para a processadora de lenha Tajfun
RCA 330 JOY, RCA 380 e RCA 400 JOY, para elevar a tora 
até a altura de trabalho (da correia transportadora de 
entrada da tora) e também pode ser utilizado como 
armazenagem de toras menores. Tem dois rolos de 
acionamento sincronizados com a correia de entrada da 
tora, o que proporciona um melhor avanço da tora até 
o equipamento. Estes rolos são de grande importância 
quando as toras a serem processadas são de maiores 
dimensões. 

Saídas hidráulicas na processadora de lenha 
para acoplar a Mesa Elevadora 

DM 1511 M e DM 2000 ou O carregador de 
troncos RN 3000S/RN 3000 M, RN 5000 S/RN 

5000 M ou RN 1500 F

Código Descrição
209294 Mesa Elevadora DM 1511 M

Acionamento Sistema hidráulico do RCA
Comando Controle da RCA

Força de Elevação 4500 N
Comprimento x Largura x Altura 1840 x 1300 x 900 mm

Peso Próprio 160 kg

Mesa elevadora  DM 2000
Mesa elevadora DM 2000 acessório para a processadora 
de lenha Tajfun RCA 330 JOY, RCA 380, RCA 400 JOY 
e RCA 480 JOY, para elevar a tora até a altura de 
correia transportadora de entrada da tora. Também 
pode ser utilizado como armazenagem de toras 
menores. A grande vantagem da mesa elevadora 
é a compatibilidade com todos os modelos das 
processadoras de lenha, já que a altura da mesa é 
ajustável de 900 mm ou 1050 mm. A mesa tem três 
rolos de accionamento que funcionam de forma 
sincronizada com a correia de alimentação das toras, 
permitindo assim uma melhor alimentação. Esta 
característica é particularmente importante com as 
toras mais pesadas.

Código Descrição
245348 Mesa elevadora DM 2000

Acionamento Sistema hidráulico do RCA
Comando Controle da  RCA

Força de Elevação 7000 N
Altura da mesa é ajustável 900 mm ou 1050 mm

Comprimento x Largura x Altura 1650 x 2000 x 1150 mm
Peso Próprio 330 kg
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Carregador de troncos  RN 3000 S/RN 3000 M
Um acessório eficaz para as processadoras de lenha 
RCA 330 JOY, RCA 380 e RCA 400 JOY, que possui 
maior capacidade de alimentar o equipamento, 
conseqüentemente aumentando a sua capacidade 
produtiva. A RN é alimentada via circuito hidráulico 
da RCA e o acionamento da mesma ocorre por 

meio de comandos também montados na RCA. 
Assim todo o conjunto é operado por apenas uma 
pessoa. Opcionalmente há uma versão estática, a 
(RN 3000 S), e uma versão com chassi com tandem 
de pneus e acoplamento para transporte, a (RN 
3000 M). 

Código Descrição
209896 O carregador de troncos RN 3000 M
210572 O carregador de troncos RN 3000 S

Acionamento   Sistema hidráulico do RCA
Comando Controle da RCA

Comprimento x Largura x Altura 5440 x 2010 x 1495 mm
Peso Próprio 700 kg

Área de Trabalho aprox. 9 x 4 m
Comprimento das Toras até 6 m

Capacidade Nominal  3 t ou  4 m3

O transportador de troncos adicional RN 5000 D 
aumenta a capacidade de carregamento. Ele é acoplado 
na parte traseira dos transportadores de troncos  
(RN 3000 S ou RN 5000 S) como uma extensão. 

Mesa elevadora, disponível individualmente. Compatível 
com o transportador de troncos RN (S/M) e RN 5000 (S/M).

Engate de reboque 
Ø 40 mm para RN 3000 M 
(móvel) e para RN 5000 M 
(móvel)                                                                           

Código Descrição

210360 Transportador E01

Comprimento x Largura 767 x 2010 mm
Comprimento dos Rolos 470 mm
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Carregador de troncos  RN 5000 S/RN 5000 M
Um acessório eficaz para as processadoras de lenha 
RCA 330 JOY, RCA 380, RCA 400 JOY e 
RCA 480 JOY, que possui maior capacidade de 
alimentar o equipamento, consequentemente 
aumentando a sua capacidade produtiva. A RN 
é alimentada via circuito hidráulico da RCA e 

o acionamento da mesma ocorre por meio de 
comandos também montados na RCA. Assim todo 
o conjunto é operado por apenas uma pessoa. 
Opcionalmente há uma versão estática, a (RN 5000 
S), e uma versão com chassi com tandem de pneus 
e acoplamento para transporte, a (RN 5000 M). 

Código Descrição
236494 Engate de reboque Ø 40 mm para RN 3000 M (móvel) e para RN 5000 M (móvel)
249496 Terceira corrente de acionamento (opção) para RN 3000 S/M e para RN 5000 S/M
251417 O transportador de troncos adicional RN 5000 D
210929 Twin, um conjunto para a conexão de transportadores de troncos  RN 3000 S in RN 5000 S

Terceira corrente de 
acionamento (opção) para RN 
3000 S/M e para RN 5000 S/M

Twin, um conjunto para a conexão de 
transportadores de troncos que liga transversalmente 
dois transportadores de troncos estáveis (RN 3000 S 
ou RN 5000 S) para aumentar a capacidade de carga e 
permitir o carregamento de troncos mais longos.  

Código Descrição
241125 O carregador de troncos RN 5000 M
241126 O carregador de troncos RN 5000 S

Acionamento Sistema hidráulico do RCA
Comando Controle da  RCA

Comprimento x Largura x Altura 5440 x 2010 x 1495 mm
Peso Próprio 700 kg

Área de Trabalho aprox. 9 x 4 m
Comprimento das Toras até 6 m

Altura de trabalho ajustável entre 900 mm e 1400 mm
Capacidade Nominal 5 t ou  6 m3
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Carregador de troncos RN 1500 F
O carregador de troncos é um acessório eficaz para 
as processadoras de lenha RCA 330 JOY, RCA 380, 
RCA 400 JOY e RCA 480 JOY que acelera e facilita 
a alimentação de troncos para a processadora 
e ajuda a aumentar a capacidade produtiva da 
mesma processadora. O carregador de troncos 
RN é alimentado mediante circuito hidráulico da 
processadora de lenha RCA e é controlado através 
o sistema de controle da processadora de lenha. O 
conjunto inteiro pode ser controlado por uma única 
pessoa. O carregador é estável e é destinado a ser 
montado em um reboque.*

Código Descrição
212070 O carregador de troncos  RN 1500 F

Acionamento Sistema hidráulico da RCA
Controle Controle da RCA

Comprimento x Largura x Altura 3080 mm x 2000 mm x ajustável até 1076 mm  
Comprimento x Largura x Altura (transporte) 1464 mm x 2000 mm x 2601 mm

Altura de reboque min 480 mm/max 630 mm (RCA 480 JOY) ou max 780 mm (RCA 400 JOY)
Peso 570 kg

Área de trabalho aprox. 9 x 4 m
Comprimento das toras até. 6 m

Capacidade–armazenamento 2 t (ou até 3 m3)

*O reboque não faz parte do programa de vendas da Tajfun d.o.o.!
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Código Descrição
245514 Unidade hidráulica HP 25

Fluxo de óleo 70–80 l/min
Pressão máxima 210 bar

Velocidade de saída 430 rpm
Potência do motor 25 kW (33 HK)

Peso 22 kg

Unidade hidráulica HP 25
A unidade hidráulica HP 25 é uma unidade de 
acionamento de processadoras de lenha RCA 380, 
RCA 400 JOY y RCA 480 JOY (é um substituto para o 
acionamento de trator). O acionamento é realizado pela 
unidade hidráulica que é fixada à caixa do multiplicador 
da processadora de lenha. A conexão à máquina é 
direta, sem um eixo de PTO (cardan). Tal solução é ideal 
se nenhuma unidade de cardan estiver disponível, 
mas apenas estão disponíveis as máquinas com saídas 
hidráulicas. A unidade hidráulica conecta-se com a 
máquina de acionamento através das mangueiras 
hidráulicas e assim garante o acionamento. A unidade 
exibe o número de revoluções e as horas operacionais. 

Código Descrição
248055 Unidade de gasolina GP 35

Volume do motor 999 cm3 (Kohler)
Potência do motor 27 kW (35  HK)

Comando Comando do motor
Largura x Comprimento x Altura 960 x 750 x 800 mm

 Peso 200 kg
Capacidade do tanque 57 l
Velocidades do redutor 1:7  (430 rpm às 3000 rpm no motor)

Saída elétrica 12 V

Unidade de gasolina GP 3
A unidade de gasolina GP 35 é uma unidade de 
acionamento de processadoras de lenha RCA 380, 
RCA 400 JOY e RCA 480 JOY (é um substituto para o 
acionamento de trator). Para o acionamento, usa-se um 
motor a gasolina (Kohler). A conexão às máquinas é 
com um eixo PTO (cardan). A unidade de acionamento 
é fixada aos engates inferiores da processadora de 
lenha, está nas dobradiças e pode ser girada para a 
esquerda em direção à máquina, para colocá-la na 
posição de transporte. Tal estabelecimento é uma 
solução ideal se tiver o estabelecimento inteiro em um 
reboque móvel.*
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Unidade Elétrica

Tomada de saída 10/16 A 
(250 V ~)
7-p tomada de saída 25 A 
(12 V )
3 – p tomada de saída 25 A 
(12 V)

Quadro elétrico Chassi com rodas e 
acoplamento

Interruptor principal, 
tomada de entrada (com 
plugue) 32 A - 6h; 3P + N 
+ E e interruptor de ligar/
desligar com cabo

Cardan C Line-T 6BR+ KK560 

No lugar do trator, pode-se utilizar a unidade elétrica 
Tajfun EP 12 para funcionamento das processadoras de 
lenha com resfriador RCA 330 JOY, RCA 380, RCA 400 
JOY e RCA 480 JOY.

Código Descrição
200481 Unidade Elétrica EP 12

Motor Elétrico 11 kW; 1.500 rpm; 50 Hz; 3 fases; 400 V
Saídas na caixa elétrica RCA (12 V/25 A), XE 10 (230 V)

Rotação da TDP 430 rpm
Peso Próprio 211 kg
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Móvel aspirador de Serragem Elétrico XE 10 M é um 
acessório para as processadoras de lenha Tajfun para 
aspirar a serragem resultante do corte da serra no 
momento de ser produzida. É acionado por um motor 

elétrico (com uso simultâneo de EP 12 é possível 
conexão para a saída 230 V na unidade elétrica EP 12). 
A unidade de sucção é móvel e permite ao usuário 
fácil estabelecimento no local de trabalho desejado. 

Móvel aspirador de Serragem Elétrico XE 10 M

Código Descrição
210954 Aspirador de Serragem XE 10 M

Motor Elétrico 1,1 kW, 230 V; 50 Hz – 1 fas
 Rotação 2860 rpm

Nível de Proteção CEI 70-1 (EN 60529) IP 54 
Mangueira de Pressão Ø 120 mm; 5 m

Mangueira de Aspiração Ø 140 mm; 2 m
Comprimento x largura x altura (de trabalho) 460 x 650 x 935 mm

Comprimento x Largura x Altura de transporte (Embalado em 
caixa de papelão) 800 x 600 x 600 mm

Peso Próprio 42 kg
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Aspirador de Serragem 
XE 10 Hy M Descrição Aspirador de Serragem 

XE 11 Hy M

249472 Código 250057

~2700 min-1 Rotação ~2700 min-1

20 l/min Vazão Mínima 40 l/min
60 l/min Vazão Máxima 80 l/min

Ø 120 mm; 5 m Mangueira de Pressão Ø 120 mm; 5 m
Ø 140 mm; 2 m Mangueira de Aspiração Ø 140 mm; 2 m

460 x 650 x 935 mm Comprimento x largura x altura (de trabalho) 460 x 650 x 935 mm

800 x 600 x 600 mm Comprimento x Largura x Altura de transporte 
(Embalado em caixa de papelão) 800 x 600 x 600 mm

44 kg Peso Próprio 45 kg

Código Descrição

249480
Adaptador da unidade de sucção (XE 10 M, XE 10 Hy M, XE 11 Hy M) para usar na 

processadora de lenha RCA 330 JOY

Móvel aspirador de Serragem XE 10 Hy M e 
XE 11 Hy M

Móvel aspirador de Serragem XE 10 Hy M e 
XE 11 Hy M é um acessório para as processadoras 
de lenha Tajfun para aspirar a serragem resultante 
do corte da serra no momento de ser produzida. É 

acionado por um motor hidráulico conectado no 
sistema hidráulico do trator.  
A unidade de sucção é móvel e permite ao usuário 
fácil estabelecimento no local de trabalho desejado. 
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Aspirador de Serragem XE 10 Hy in XE 11 Hy

Aspirador de Serragem  
XE 10 Hy Descrição Aspirador de Serragem

 XE 11 Hy

211311 Código 238999

~2700 min-1 Rotação ~2700 min-1

20 l/min Vazão Mínima 40 l/min
60 l/min Vazão Máxima 80 l/min

Ø 120 mm; 5 m Mangueira de Pressão Ø 120 mm; 5 m
Ø 140 mm; 2 m Mangueira de Aspiração Ø 140 mm; 2 m

375 x 636 x 700 mm Comprimento x largura x altura (de trabalho) 390 x 636 x 700 mm

800 x 600 x 600 mm Comprimento x Largura x Altura de transporte (Embalado em caixa 
de papelão) 800 x 600 x 600 mm

30 kg Peso Próprio 32 kg

Aspirador de Serragem XE 10 Hy in XE 11 Hy é um 
acessório para as processadoras de lenha Tajfun para 
aspirar a serragem resultante do corte da serra no 
momento de ser produzida. É acionado por um motor 
hidráulico conectado no sistema hidráulico do trator. 
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Coletor de Serragem–Separador GRENC

Separador SP 3, SP 10 e SP 11
É um  acessório para ser utilizado com as 
processadoras de lenha. É instalado no final da 
correia transportadora, através dele cai a impureza 

(serragem) antes de madeira cortada cair num saco 
ou num reboque. 

É um acessório para as processadoras de lenha 
Tajfun e juntamente, coleta a serragem produzida no 
processamento.

Código Descrição
504287 Coletor de Serragem–Separador GRENC

Volume do Saco Coletor 180 l
Comprimento x Largura x Altura (Posição de Transporte) 550 x 550 x 1625 mm

Altura de Trabalho 2650 mm
Diâmetro de Tubo de Entrada Ø 120 mm

Peso Próprio 29 kg

Código Separador SP 3  Separador SP 10 Separador SP 11 
Descrição 248562  237551 247280

Dimensões 
(Largura x Comprimento x Altura) 435 x 765 x 329 mm 535 x 1065 x 329 mm 685 x 1065 x 329 mm

Peso 20,48 kg 25,4 kg 30,05 kg

Compatibilidade RCA 330 JOY RCA 380, RCA 400 JOY, 
RCA 480 JOY

RCA 480 JOY com o 
transportador TT 510 S
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Cardan Tajfun

Cardan Walterscheid

LKK–Comprimento do cardan entre as cruzetas em mm, +/–10 mm (totalmente fechado).

LKK–Comprimento do cardan entre as cruzetas em mm, +/–10 mm (totalmente fechado).

• Acoplamento simples e fácil de operar „C Line“
• Proteção flexível que permite acesso rápido ao 

mecanismo de engate e ao nipel de lubrificação

Código Descrição Dimensões Compatibilidade

504785 Cardan C Line-T 6BR+ KK560 1 3/8’’ Z6 – 1 3/8’’ Z6; LKK = 560 EP 12 (RCA 330 JOY, RCA 380, 
RCA 400 JOY,  RCA 480 JOY)

513068 Cardan C Line-T4 DZ DZ BR+KK510 1 3/8”Z6-2X; LKK = 510 RCA 330 JOY, RCA 380, 
RCA 400 JOY, RCA 480 JOY

Código Descrição Dimensões Compatibilidade

503990 Cardan WWZ 2380 SDF25 710 1 3/8’’ Z6 – 1 3/8’’ Z6; LKK = 710 RCA 330 JOY, RCA 380, 
RCA 400 JOY, RCA 480 JOY

504283 Cardan WWZ 2380 SDF25 860 1 3/8’’ Z6 – 1 3/8’’  Z6; LKK = 860 RCA 330 JOY, RCA 380, 
RCA 400 JOY, RCA 480 JOY
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Toldo de Proteção E 11
Para proteger o operador da 
processadora de lenha Tajfun RCA 380 
e RCA 400 JOY da chuva ou do sol.

Plataforma PO 10
É um acessório para as 
processadoras de lenha Tajfun RCA 
480 e RCA 400 Joy. É a solução 
ideal para colocar a máquina 
em um terreno diverso, porque 
a plataforma PO 10 garante ao 
operador uma superfície estável e 
plana. A plataforma é feita de uma 
grelha que protege o operador de 
humidade, lama e frio.

Código Descrição
211133 Toldo de Proteção E 11

Largura x  Comprimento x  Altura 2360 x 1650 x 2100 mm; (2450 mm no RCA)
Peso Próprio 42 kg

Código Descrição
243640 Plataforma PO 10

Largura x  Comprimento x Altura 1513 x 800 x 120–170 mm
Peso Próprio 40 kg
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Nosso primeiro guincho florestal foi projetado e fabricado no ano de 1979. Desde então, os guinchos, 
passaram a receber constantes atualizações tecnológicas. O desenvolvimento de novos modelos 
ocorreu a cada nova demanda, nas mais diferentes operações florestais. Os resultados dos constantes 
desenvolvimentos são os seguintes diferencias:
• controle hidráulico (Modelo AHK ou VIP PRO) ou  mecânico (Modelo  A) simples e confiável,
• acoplamento ao trator extremamente simples e rápido, por meio do sistema de três pontos,  
• quadro de aço robusto e de alta resistência com uso de aços nobres, corte a laser, solda robotizada 

e pintura a pó,
• sistema de tração de alta resistência, duplamente mancalizado, com dupla redução e com 

capacidade de tração de 45 a 100  kN.
• alta eficiência na comutação da embreagem nos guinchos mecânicos – mecanismo de curso 

menor, menor consumo de energia.
• alta eficiência e maior segurança durante a operação.

35



36

Guinchos Florestais TAJFUN

Tela de segurança superior 
é ajustável em dois 
posições de trabalho e em 
uma posição de transporte.

Suporte remodelado para 
machadinha. 

Polias grandes e reforçadas.  
Polias fixadas em ambos 
os lados acompanham o 
alinhamento da carga a 
ser traçionada, mesmo em 
grandes cargas.

Engates para as correntes 
de arraste no corpo do 
guincho.*

Engate – ítem de série, 
destacável com pernos.

Suporte para motosserra. Engate superior ajustável. Suporte comutável para o 
cardan.*

Renovada polia inferior 
com um sistema 
patentado de inserir/puxar 
rápidamente o cabo de 
aço.* 

Duas caixas, com tampas, 
para ferramentas.*

Pernos de acoplamento 
com um sistema patentado 
de segurança. Não se aplica 
aos modelos de guinchos 
florestais EGV 35 A e EGV 
105 AHK.

Dois pés escamoteáveis 
para suportar o guincho 
quando desacoplado do 
trator.

• Nova geração de guinchos florestais 
TAJFUN com sistema de controle 
mecânico (A) ou eletro-hidráulico (AHK 
ou VIP PRO),

• guincho com Um ou com Dois tambores 
de tração,

• força de tração de 35 kN–100 kN.

* Não se aplica aos modelos de guinchos florestais EGV 35 A, EGV 105 AHK e DGV 2x55 AHK
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Guinchos Hidráulicos TAJFUN (AHK)

EGV 45 AHK 45 kN (4,5 t)

EGV 55 AHK 55 kN (5,5 t)

EGV 65 AHK 65 kN (6,5 t)

EGV 65 AHK ZS 65 kN (6,5 t)

EGV 85 AHK 85 kN (8,5 t)

EGV 105 AHK 100 kN (10 t)

DGV 2 x 55 AHK 2 x 55 kN (2 x 5,5 t)

VIP PRO 90 90 kN (9 t)

Larga lâmina traseira, de alta qualidade, com a 
parte inferior reforçada, de Hardox. O formato 
da lâmina traseira assegura um excelente 
patolamento.

• Tambor maciço com grande capacidade para 
cabo de aço. Grande diâmetro do tambor, 
elimina a perda de força de tração e dá maior 
vida útil ao cabo,

• parede do tambor do cabo de aço reforçada,
• banda de freio larga,
• rolamentos SKF
• grande força de tração com pequenos esforços 

nos componentes, devido ao sistema com 3 ou 
5 embreagens,  

• corrente de acionamento reforçada.

Guinchos operados eletro-hidraulicamente com 
sistema hidráulico próprio. Isto possibilita ao usuário 
uma operação confortável, segura e simples do 
guincho, por meio de um controle elétrico (Item 
de série) ou ainda através de um controle remoto a 
distância (Opcional). Com o controle remoto, as funções 
de aumento da rotação do motor do trator, ligar ou 
desligar o motor do trator e acionar a TDP são possíveis. 
(A instalação deverá ser realizada por empresa 
autorizada). A principal vantagem da operação via 
controle remoto está em que uma só pessoa pode 
realizar toda a atividade de guinchamento, caso isto 
se faça necessário, aumentando assim a eficiência e 
segurança durante a operação.

Guinchos florestais hidráulicos também 
estão disponíveis com um bio-óleo 

integrado.
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Interruptor finalInterruptor final

Tanque de óleo com 
recarregador na parte 
exterior da moldura.

Visor alongado de nível de 
óleo.

Controle remoto (opcional) Controle elétrico (ligar 
e desligar as funções 
principais do guincho).

Acionamento de bomba hidráulica é feito através de um 
multiplicador de engrenagem. Atrás da bomba há um 
filtro de pressão que garante a limpeza adicional do óleo 
no sistema. 

Componentes eletro-hidráulicos montados dentro do 
quadro, protegidos quanto a danos físicos e variações 
climáticas.

Nova guía de cabo de aço com 
interruptor final para apagar 
o processo de bobinamento. 
Trabalhando através da polia 
superior, o bobinamento pára 
automáticamente quando o laço 
do cabo atinge a linha do cabo 
de aço. De esta forma se evitam 
danos à polia superior.
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Desbobinador TAJFUN SG

Controle de velocidade continuamente variável de desbobinamento do 
cabo de aço.

• Ajuda substancial para puxar o cabo fora do 
tambor.

• Garante um bobinamento do cabo de aço 
constante e firme, mesmo quando não está 
sob carga. 

• Interruptor final integrado para desligar o 
processo de bobinamento.

• Aumenta a vida útil do cabo de aço.
• Excelente força de tração do cabo no 

desbobinamento – sistema seguro, não 
afetado por influências externas.

• Manutenção mínima.
• Acessório para os guinchos hidráulicos AHK.

Protetor de cabo SG
• Equipamento padrão para todos os guinchos com polia 

acionada (SG)
• Possibilidade de adaptação posterior a polias SG mais antigas 

O protetor de cabo SG evita 
a formação de laços durante a 

alimentação do cabo do guincho
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Guincho florestal hidráulico, para acoplamento frontal ou traseiro.
EGV 65 AHK ZS

O modelo EGV 65AHK ZS possui um robusto redutor com 
engrenagens banhadas a óleo e dois eixos de acoplamento 
de cardan, que possibilitam a montagem do equipamento 
na parte dianteira ou traseira do trator. O segundo estágio do 
redutor provém da relação da corrente com o esticador extra, 
que efetua um melhor tensionamento da corrente e ainda 
reduz o ruído do contato entre as partes durante a operação.

• Para o acoplamento na dianteira 
do trator, utiliza-se o eixo superior 
com rotação constante de 1000 
rpm e sentido de giro para a direita 
(sentido horário).

• Para o acoplamento na traseira do 
trator, utiliza-se o eixo inferior com 
rotação constante de 540 rpm e 
sentido de giro para a esquerda 
(sentido anti-horário).
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Guincho com Dois Tambores DGV 2 x 55 AHK

Controle remoto de rádio (opcional)

É um guincho com acoplamento de três pontos, desenhado 
para a colheita de madeira. O seu design moderno oferece uma 
ampla aplicabilidade e, distingue-se por um controle simples e 
seguro como também por uma longa vida útil.

• O guincho é fabricado conforme as normas 
técnicas e de segurança internacionais. 

• Para o acoplamento do guincho, os tambores 
rodam em sentido oposto pelo que a carga 
da estrutura é distribuída uniformemente. Os 
tambores são independentes um do outro e 
permitem trabalho simultâneo.

• Os tambores são colocados na parte inferior da 
moldura de forma que os eixos são paralelos ao 
eixo do trator. A grande distância entre o tambor 
e a polia de entrada proporciona um melhor 
bobinamento de cabo e um centro de gravidade 
do guincho mais baixo.

• O controle de guincho é realizado através do seu 
próprio sistema hidráulico, que é operado por um 
console de comando ou por um controle remoto 
de rádio.  
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O guincho florestal profissional VIP PRO 90 
con força de tração de 90 kN, que com as suas 
características apresenta uma introdução a 
uma nova geração de guinchos: 
• Redutor robusto de engrenagens de alta 

eficiência (98%).
• Moldura de aço de alta qualidade STRENX e 

HARDOX. 
• A ativação da alimentação de cabo através de 

puxar (ajustável).
• Infinitamente ajustável velocidade da 

alimentação de cabo de aço. 
• Interruptor final.
• Polia inferior.
• Lâmina inferior flexível hidráulica.

Guincho florestal VIP PRO 90

Controle remoto de rádio (opcional).

Video de teste 
de Wieselburg
Tajfun VIP PRO 90
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A principal vantagem da lâmina flexível 
hidraulicamente é um carregamento de 

toras mais fácil e mais eficiente.

Uma lâmina inferior ampla e flexível 
hidraulicamente fornece excelente ancoragem e 

ótima estabilidade durante o trabalho

 VIP PRO 90 -  guincho florestal para trabalhar nas mais severas condições de trabalho e em terrenos 
difíceis. O trabalho nessas condições é notavelmente facilitado por: 
• O acionamento automático da alimentação do cabo impede o desenvolvimento incontrolável do 

cabo. Assim apenas o cabo necessário é sempre desenvolvido. A força de ativação da alimentação é 
ajustável – dependendo se o cabo precisa ser puxado para cima ou para baixo.

• O enrolador garante excelente bobinamento do cabo em toda a largura do tambor. Até o cabo 
descarregado é bobinado adequadamente, pois é inibido por um alimentador integrado no enrolador. 

O primeiro guincho acionado por redutor a passar 
no teste de carga de 10 horas em Wieselburg!
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O interruptor final confiável 
na polia superior com função de 

desativação automática de tração.  
Mesmo se o operador desligar 

a tração atrasado, a mesma será 
automaticamente parada quando 

o laço atingir a guia do cabo. Assim 
evitam-se danos à polia superior e ao 

cabo. 

Moldura de aço de alta qualidade STRENX e HARDOX. 
Todas as partes vitais são integradas na moldura para 
proteger contra influências externas.  

Redutor de engrenagem robusto em um banho de óleo 
de alta eficiência que requer manutenção mínima.

Além do interruptor final, a polia superior possui um 
mecanismo de ativação de alimentação de cabo e 
um botão de ajuste. O mecanismo é protegido contra 
danos mecânicos por uma carcaça da polia e tampas.

Polia inferior com sistema patenteado de fixação rápida 
de cabo. Durante o transporte, a polia fica na posição 
extrema por um imã na moldura.

Uma caixa de ferramentas com tampa e trava garante a ferramenta não se perder durante o transporte e o trabalho.  
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Força de Tração 35 kN
Força de Frenagem 44 kN
Relação da Redução 1 : 7,5

Velocidade de Bobinamento do Cabo de Aço (as 540 
revoluções) 0,63–1,19 m/s

Comprimento Máximo do Cabo de Aço
Ø 11 mm/ 55 m
Ø 10 mm/68 m
Ø 9 mm/83 m

Potência Mínima do Trator 11–25 kW (15–35 HK)
Peso Próprio (sem cabo de aço) 240 kg
Categoria do Levante Hidráulico I, II

Polia Inferior adicional D

Engate para Implementos D

Banda de Freio Diferencial D

Controle Remoto U

Desbobinamento do Cabo de Aço U

EGV 35 A
Largura (B) 1210 mm

Comprimento (L) 489 mm
Altura para Transporte (H1) 1266 mm

Altura c/Tela de Proteção (H2) 2000 mm

EGV 35 A
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EGV 45 A EGV 45 AHK
EGV 45 AHK SG

45 kN Força de Tração 45 kN
56 kN Força de Frenagem 56 kN

1 : 8,89 Relação da Redução 1 : 8,89
0,54–1,08 m/s Velocidade de Bobinamento do Cabo de Aço (as 540 revoluções) 0,54–1,08 m/s

Ø 12 mm/61 m

Comprimento Máximo do Cabo de Aço

Ø 12 mm/61 m
Ø 11 mm/78 m Ø 11 mm/78 m
Ø 10 mm/94 m Ø 10 mm/94 m
Ø 9 mm/125 m Ø 9 mm/125 m

15–37 kW (20–50 HK) Potência Mínima do Trator 15–37 kW (20–50 HK)
330 kg Peso Próprio (sem cabo de aço) 350 kg

I, II Categoria do Levante Hidráulico I, II
D Polia Inferior adicional D

D Engate para Implementos D

D Banda de Freio Diferencial D

U Controle Remoto opcional
U Desbobinamento do Cabo de Aço EGV 45 AHK SG

EGV 45 A/EGV 45 AHK (SG)
Largura (B) 1400 mm

Comprimento (L) 525 mm
Altura para Transporte (H1) 1361 mm

Altura c/Tela de Proteção (H2) 2300 mm 
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55 kN Força de Tração 55 kN
69 kN Força de Frenagem 69 kN

1 : 8,89 Relação da Redução 1 : 8,89
0,54–1,07 m/s Velocidade de Bobinamento do Cabo de Aço (as 540 revoluções) 0,54–1,07 m/s

Ø 13 mm/56 m

Comprimento Máximo do Cabo de Aço

Ø 13 mm/56 m
Ø 12 mm/61 m Ø 12 mm/61 m
Ø 11 mm/78 m Ø 11 mm/78 m
Ø 10 mm/95 m Ø 10 mm/95 m

25–52 kW (35–70 HK) Potência Mínima do Trator 25–52 kW (35–70 HK)
345 kg Peso Próprio (sem cabo de aço) 365 kg

I, II Categoria do Levante Hidráulico I, II
D Polia Inferior adicional D

D Engate para Implementos D

D Banda de Freio Diferencial D

U Controle Remoto opcional
U Desbobinamento do Cabo de Aço EGV 55 AHK SG

EGV 55 A/EGV 55 AHK (SG) EGV 55 A 1.8M/EGV 55 AHK 1.8M (SG)
Largura (B) 1500 mm 1800 mm

Comprimento (L) 565 mm 565 mm
Altura para Transporte (H1) 1600 mm 1600 mm

Altura c/Tela de Proteção (H2) 2300 mm 2300 mm

EGV 35 A
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EGV 65 A EGV 65 AHK
EGV 65 AHK SG

65 kN Força de Tração 65 kN
81 kN Força de Frenagem 81 kN

1 : 10,80 Relação da Redução 1 : 10,80
0,50–0,99 m/s Velocidade de Bobinamento do Cabo de Aço (as 540 revoluções) 0,50–0,99 m/s

Ø 14 mm/78 m

Comprimento Máximo do Cabo de Aço

Ø 14 mm/78 m
Ø 13 mm/89 m Ø 13 mm/89 m

Ø 12 mm/118 m Ø 12 mm/118 m
Ø 11 mm/140 m Ø 11 mm/140 m

37–66 kW (50–90 HK) Potência Mínima do Trator 37–66 kW (50–90 HK)
515 kg Peso Próprio (sem cabo de aço) 540 kg

II, III Categoria do Levante Hidráulico II, III
D Polia Inferior adicional D

D Engate para Implementos D

D Banda de Freio Diferencial D

U Controle Remoto opcional
U Desbobinamento do Cabo de Aço EGV 65 AHK SG

EGV 65 A/EGV 65 AHK (SG) EGV 65 A 1.8M 
EGV 65 AHK 1.8M (SG) EGV 65 AHK 2.05M (SG)

Largura (B) 1660 mm 1800 mm 2050 mm
Comprimento (L) 670 mm 670 mm 670 mm

Altura para Transporte (H1) 1729 mm 1729 mm 1729 mm
Altura c/Tela de Proteção (H2) 2300 mm 2300 mm 2300 mm
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EGV 85 A EGV 85 AHK
EGV 85 AHK SG

85 kN Força de Tração 85 kN
106 kN Força de Frenagem 106 kN

1 : 10,66 Relação da Redução 1 : 10,66
0,51–1,10 m/s Velocidade de Bobinamento do Cabo de Aço (as 540 revoluções) 0,51–1,10 m/s

Ø 15 mm/86 m
Comprimento Máximo do Cabo de Aço

Ø 15 mm/86 m
Ø 14 mm/106 m Ø 14 mm/106 m
Ø 13 mm/110 m Ø 13 mm/110 m

52–100 kW (70–135 HK) Potência Mínima do Trator 52–100 kW (70–135 HK)
570 kg Peso Próprio (sem cabo de aço) 590 kg

II, III Categoria do Levante Hidráulico II, III
D Polia Inferior adicional D

D Engate para Implementos D

D Banda de Freio Diferencial D

U Controle Remoto opcional
U Desbobinamento do Cabo de Aço EGV 85 AHK SG

EGV 85 A
EGV 85 AHK (SG)

EGV 85 A 1.95M 
EGV 85 AHK 1.95M (SG)

EGV 85 A 2.05M 
EGV 85 AHK 2.05M (SG)

Largura (B) 1800 mm 1950 mm 2050 mm
Comprimento (L) 680 mm 680 mm 680 mm

Altura para Transporte (H1) 1780 mm 1780 mm 1780 mm
Altura c/Tela de Proteção (H2) 2300 mm 2300 mm 2300 mm
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EGV 105 AHK
EGV 105 AHK SG

Força de Tração 100 kN
Força de Frenagem 125 kN
Relação da Redução 1 : 12,1

Velocidade de Bobinamento do Cabo de Aço (as 540 revoluções) 0,49–1,02 m/s

Comprimento Máximo do Cabo de Aço

Ø 18 mm/82 m
Ø 16 mm/110 m
Ø 15 mm/125 m
Ø 14 mm/130 m

Potência Mínima do Trator > 74 kW (> 100 HK)
Peso Próprio (sem cabo de aço) 800 kg
Categoria do Levante Hidráulico III

Polia Inferior adicional D

Engate para Implementos D

Banda de Freio Diferencial D

Controle Remoto Extrautrustning
Desbobinamento do Cabo de Aço EGV 105 AHK SG

EGV 105 AHK (SG) EGV 105 AHK 2.3M (SG)
Largura (B) 1940 mm 2300 mm

Comprimento (L) 782 mm 782 mm
Altura para Transporte (H1) 1913 mm 1913 mm

Altura c/Tela de Proteção (H2) 2300 mm 2300 mm
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EGV 65 AHK ZS
EGV 65 AHK ZS SG

Força de Tração 65 kN
Força de Frenagem 81 kN

Relação da Redução atrás 1 : 10,80
Relação da Redução frente 1 : 18,60

Velocidade de Bobinamento do Cabo de Aço (as 540 revoluções) 0,5–0,99 m/s

Comprimento Máximo do Cabo de Aço

Ø 14 mm/78 m
Ø 13 mm/89 m

Ø 12 mm/118 m
Ø 11 mm/140 m

Potência Mínima do Trator 37–66 kW (50–90 HK)
Peso Próprio (sem cabo de aço) 540 kg
Categoria do Levante Hidráulico II, III

Polia Inferior adicional D

Engate para Implementos D

Banda de Freio Diferencial D

Controle Remoto opcional
Desbobinamento do Cabo de Aço EGV 65 AHK ZS SG

EGV 65 AHK ZS (SG) EGV 65 AHK ZS 1.8M (SG) EGV 65 AHK ZS 2.05 M (SG)
Largura (B) 1660 mm 1800 mm 2050 mm

Comprimento (L) 670 mm 670 mm 670 mm
Altura para Transporte (H1) 1729 mm 1729 mm 1729 mm

Altura c/Tela de Proteção (H2) 2300 mm 2300 mm 2300 mm
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DGV 2 x 55 AHK 
DGV 2 x 55 AHK SG
DGV 2 x 55 AHK 1 x SG

Força de Tração 2 x 55 kN
Força de Frenagem 2 x 69 kN
Relação da Redução 1 : 9,06

Velocidade de Bobinamento do Cabo de Aço (as 540 revoluções) 0,53–1,04 m/s

Comprimento Máximo do Cabo de Aço

Ø 13 mm/56 m x 2
Ø 12 mm/61 m x 2
Ø 11 mm/78 m x 2
Ø 10 mm/95 m x 2

Potência Mínima do Trator 59–100 kW (80–135 HK)
Peso Próprio (sem cabo de aço) 690 kg
Categoria do Levante Hidráulico II (III)

Polia Inferior adicional D

Engate para Implementos U

Banda de Freio Diferencial D

Controle Remoto opcional
Desbobinamento do Cabo de Aço DGV 2 x 55 AHK SG e DGV 2 x 55 AHK 1 x SG

DGV 2 x 55 AHK (SG ou1 x SG) DGV 2 x 55 AHK 2.2M (SG ou 1 x SG)
Largura (B) 1980 mm 2200 mm

Comprimento (L) 650 mm 650 mm
Altura para Transporte (H1) 1750 mm 1750 mm

Altura c/Tela de Proteção (H2) 2300 mm 2300 mm
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Força de Tração 90 kN
Força de Frenagem 112,5 kN
Relação da Redução 1 : 13,7

Velocidade de Bobinamento do Cabo de Aço (as 300 revoluções) 0,27–0,44 m/s
Velocidade de Bobinamento do Cabo de Aço (as 540 revoluções) 0,50–0,79 m/s

Potência Mínima do Trator 75–110 kW (100–150 HK)
Peso Próprio (sem cabo de aço) 930 kg

Comprimento Máximo do Cabo de Aço Ø 13 mm/130 m
Categoria do Levante Hidráulico II, III

Polia Inferior adicional D

Banda de Freio Diferencial D

Controle Remoto opcional

VIP PRO 90
Largura (B) 2000 mm

Comprimento (L) 870 mm
Altura para Transporte (H1) 1870 mm

Altura c/Tela de Proteção (H2) 2300 mm

VIP PRO 90
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Tambor de retorno BP 3

O tambor de retorno BP 3 é um novo produto 
da Tajfun, que serve como um complemento 
para trabalhar com guinchos florestais 
(hidráulicos). É montado em um guincho ou 
em uma base do chão (opcional).

O cabo de aço do tambor de retorno é encaminhado em torno da rota de colheita por meio de polias montadas 
nas árvores circundantes. Com o tambor de retorno, puxa-se o cabo de aço do guincho principal até o local 
desejado. O cabo é puxado rápidamente e sem esforço. Para operar com esse sistema, são necessários dois 
operadores. O primeiro, controla o sistema através do console de controle ou comando remoto (opcional) e, 
libera as toras no guincho principal, enquanto o outro operador, fixa as toras do outro lado da rota da colheita.

1. Guincho principal
2.  Tambor de retorno

3.  Rota de colheita
4. Operador 1
5. Operador 2

ACESSÓRIOS PARA GUINCHOS FLORESTAIS

O tambor de retorno BP 3 e o guincho hidráulico são controlados usando o console de controle DGV ou controle 
remoto via rádio F10 DGV.
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• Controle eletro-hidráulico
• Sensor para ativar a alimentação do cabo de aço
• Controle remoto de rádio (opcional)
• Polias de redirecionamento correspondentes (4 pedaços) e tiras de carga (4 pedaços)
• Base de chão e engates rápidos para desligar o tambor de retorno (opcional)
• Braço oscilante com guincho manual (opcional)

Código Descrição
244673 Tambor de retorno BP 3

Força de tração 3 kN
Acionamento Sistema hidráulico do trator – motor hidráulico
Fluxo de óleo 50–60 l/min
Pressão (max) 140 bar

Velocidade do cabo de aço (aos 50 l/min) 2,34–2,91 m/s
Velocidade do cabo de aço (aos 60 l/min) 2,87–3,57 m/s

Peso (com cabo – 400 m, ø 4 mm) 110 kg
Comprimento do cabo de aço (max) Ø 4 mm/400 m

Largura 310 mm
Comprimento 420 mm

Altura 485 mm
Compatibilidade EGV 45 AHK, EGV 55 AHK, EGV 65 AHK, EGV 85 AHK, EGV 105 AHK

Base de chão

Braço oscilante com 
guincho manual
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Suporte para bidão
O suporte para bidão pode ser montado no lado esquerdo ou direito da tela de proteção.

Suporte para motoserra
O suporte para motoserra pode ser montado no lado esquerdo ou direito da tela de proteção. Em um guincho 
podem ser instalados dois suportes.

Código  Descrição Peso Próprio  Compatibilidade Largura x Comprimiento

241259 Suporte para bidão 3,6 kg

EGV 35 A, EGV 45 A, EGV 45 AHK, EGV 55 A, 
EGV 55 AHK, EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 

AHK ZS, EGV 85 A, EGV 85 AHK, EGV105 AHK, 
VIP PRO 90

 155–188 x 343 mm

246205 Suporte para bidão XL 3,8 kg
EGV 55 AHK, EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 

AHK ZS, EGV 85 A, EGV 85 AHK,  EGV105 AHK, 
VIP PRO 90

155–188 x 383 mm

Código  Descrição Peso Próprio  Compatibilidade

205574 Suporte para motoserra 1,36 kg
EGV 35 A, EGV 45 A, EGV 45 AHK, EGV 55 A, EGV 55 AHK, 

EGV 65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS, EGV 85 A, EGV 85 AHK, 
EGV 105 AHK, VIP PRO 90
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Suporte para correntes
O suporte de correntes pode ser montado em qualquer lugar da tela de proteção. Em um guincho podem ser 
montados vários suportes.

Código  Descrição Peso 
Próprio  Compatibilidade Largura x Comprimiento 

x Altura 

253123 Suporte para 
correntes 1,2 kg

EGV 35 A, EGV 45 A, EGV 45 AHK, EGV 55 A, EGV 55 AHK, 
EGV 65 A,  EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS, EGV 85 A,  

EGV 85 AHK, EGV 105 AHK, DGV 2x55 AHK, VIP PRO 90
 67 x 138 x 80 mm
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Gancho

Engate Final de Cabo

Engate Deslizante

Cabo de Aço

* Compatibilidade com cada guincho e comprimento máximo do cabo de 
aço estão listados na tabela de informações técnicas na descrição de cada 
guincho.

Código GANCHO DESLIZANTE Diâmetro do cabo

500079 Gancho deslizante Ø 9–Ø 13 mm

Código GANCHO PARALELO Diâmetro do cabo

500070 Gancho paralelo P7-8 Ø 9 mm
500071 Gancho paralelo P10 Ø 10–Ø 13 mm
500072 Gancho paralelo P13 Ø 14 mm

Código DOBRÁVEL Diâmetro do cabo

504398 Engate final dobrável Ø 8–Ø 10 mm
504399 Engate final dobrável Ø 10–Ø 13 mm

Código Engate Deslizante Diâmetro do 
cabo

500090 Engate deslizante POK Ø 13 mm– 

Código DOBRÁVEL Diâmetro do 
cabo

500089 Engate dobrável D7-8  –Ø 12 mm

504155 Engate deslizante com destorcedor D7-8 –Ø 12 mm

Código Diâmetro Peso Próprio Tensão de Ruptura
503453 6 S-V Ø 9 mm 0,453 kg/m 92,05 kN
503454 6 S-V Ø 10 mm 0,543 kg/m 111,47 kN
503446 6 F-V Ø 11 mm 0,655 kg/m 133,28 kN
503447 6 F-V Ø 12 mm 0,764 kg/m 152,79 kN
503448 6 F-V Ø 13 mm 0,881 kg/m 180,00 kN
503449 6 F-V Ø 14 mm 1,01 kg/m 210,00 kN
503450 6 F-V Ø 16 mm 1,260 kg/m 234,20 kN
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Polia TAJFUN PS 130

Cinta de Proteção da Árvore
Capacidade de Carga 130 kN

Tensão de Ruptura 140 kN
Peso Próprio  2,55 kg

• grande capacidade de carga,
• fácil de usar, mesmo em terrenos de acesso difícil,
• mais leve e mais pequeno em comparação com as polias anteriores 

(construção leve),
• o sistema de trava inteligente torna a abertura da polia muito rápida e 

simples,
• combinação de materiais humano-amigáveis e de melhor qualidade,
• combinação de ergonomia e design moderno.

Desenvolvida especialmente para a montagem 
com a polia Tajfun PS 130 em operações de arraste 
florestal com guinchos florestais e cabos aéreos

Disponível em caixa (polia e cinta de Proteção 
de Árvore).

Código Descrição
212150 Polia TAJFUN PS 130 com a Cinta de Proteção da árvore de 2 m
212151 Polia TAJFUN PS 130 com a Cinta de Proteção da árvore de 3 m

Comprimento 2 m 3 m
Capacidade de Carga 140 kN 140 kN

Peso da Caixa (Cinta e Polia) 3,5 kg  4,4 kg
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Controle Remoto B&B F10

B&B F10 ET, DT e VIP PRO

• O novo design formece um encaixe ideal ao corpo em 
todas as situações, 

• painel de comando grande, painel de controle inclinado, 
cinto de segurança integrado,

• moldura de plástico com alta dureza e bordas de 
borracha,

• várias opções de colocação (no quadril, no peito, na 
barriga),  

• baterias comuns substituíveis (AA), na entrega o 

produto contém baterias de alta qualidade Sanyo 
eneloop,  

• tecnologia de rádio de duas vías,
• interruptor de parada e de emergência em 

conformidade com as normas DIN,
• sensores de movimento e de posição de série, 
• opcional GPS interruptor de emergência – por 

encomenda,
• 5 anos de garantia para usuários registrados.

B&B B&B  F10
Faixa de Frequência 70 cm ISM Band
Potência do Emissor  10 mW ERP
Endereço do Sistema 16 Mio Único endereço
Modulação/Operação GMSK/Half-duplex

Comandos ET/DT 7/10 + 1 x Emergência/1x Sirene
Faixa de Temperaturas -20°C ... + 60°C

E
M
I
S
S
O
R

Fonte de Alimentação 2xAA NiMH–Baterias substituíveis 1,2V/1900 mAh
Compartimento 2 K poliamid/66-GF+TPE

Proteção  IP 65
Altura x Largura x Comprimento 116 x 161 x 61 mm

Peso Próprio 600 g
Antena  Integrado

R
E
C
E
P
T
O
R

Fonte de Alimentação 10 V até 30 V DC
Compartimento PC ABS

Proteção  IP 65
Altura x Largura x Comprimento 152 x 217 x 50 mm

Peso Próprio 670 g
Antena integrado, opcional conexão externa 

O controle remoto profissional  B&B F10  é componente importante e de grande auxílio para o trabalho com 
guinchos florestais. Ele foi projetado para condições de trabalho extremo e para controlar guinchos florestais 
com um ou dois tambores para cabo de aço. O emissor é pequeno, leve e facilmente manuseável, podendo 
ser carregado preso na cinta ou pendurados no peito. Devido a ergonomia proporcionada, a operação torna-se 
mais segura e livre do cansaço excessivo, normalmente causado pela operação no modo convencional, pode ser 
manuseado também com luvas de trabalho.

Código Descrição

505120 Controle remoto EGV, Telenot F10 (opção gás +–)

505215 Controle remoto EGV, Telenot F10 (opção start-stop 
motor, gás +–)

510905 Controle remoto DGV, Telenot F10 (opção motor 
start-stop, gás +–)
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Módulo de Controle PGS01

Cardan Tajfun

LKK – Comprimento do cardan entre as cruzetas em mm, +/–10 mm (cardan totalmente fechado).

Servo Motor de Regulagem da Rotação 
• Componente compacto, 
• robusto e confiável,
• projetado para ambientes exigentes,
• alta capacidade de carga,
• lubrificado para toda a sua vida útil,
• durável, leve e livre de corrosão.

Código Descrição
205274 Servo Motor de Regulagem da Rotação

Modelo CAHB–10
Pressão de Tração até 1.000 N

Carga Estática 2.500 N
Velocidade (com carga total) até 45 mm/s

Curso de Acionamento 50–300 mm
Tensão 12 ou 24 V DC

Temperatura de Trabalho –40 até +85°C
Proteção IP 66

O PGS01 foi desenvolvido para montagem em tratores com maior tecnologia 
eletrônica embarcada, como por exemplo tratores com controles eletrônicos 
de aceleração proporcional. O PGS01 atua diretamente na eletrônica do 
trator quanto a aceleração ou desaceleração do motor do trator, através dos 
botões »Gás+« e »Gás–« , cujo sinal é enviado para o módulo por meio do 
receptor do controle remoto. O PGS01 permite o controlo de tensão ou de 
corrente, tornando-o adequado para praticamente todas as aplicações.

Código Descrição Dimensão Compatibilidade
504900 Cardan C Line-T 2BR+ KK560 1 3/8’’ Z6 – 1 3/8’’ Z6; LKK = 560 EGV 35 A, EGV 45 A

504901 Cardan C Line-T 4BR+ KK560 1 3/8’’ Z6 – 1 3/8’’ Z6; LKK = 560 EGV 45 AHK, EGV 55 A, EGV 55 AHK, EGV 
65 A, EGV 65 AHK, EGV 65 AHK ZS

504785 Cardan C Line-T 6BR+ KK560 1 3/8’’Z6 – 1 3/8’’ Z6; LKK = 560 EGV 85 A, EGV 85 AHK, EGV 105 AHK,  
DGV 2x55 AHK, VIP PRO 90

• De simples e prático acoplamento „C Line“ 
• Proteção do cardan flexível, permitindo fácil 

acesso ao dispositivo de acoplamento e ao nível de 
lubrificação

Código Descrição 
205278 Módulo de Controle PGS01
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Unidade hidráulica HP 25 EGV 45 + 55 Descrição Unidade hidráulica HP 25 EGV 65
252483 Código 248124

EGV 45 A, EGV 45 AHK (SG),  
EGV 55 A, EGV 55 AHK (SG) 

Compatibilidade  EGV 65 A, EGV 65 AHK (SG)

70–80 l/min Fluxo de óleo 70–80 l/min
210 bar Pressão máxima 210 bar
300 rpm Velocidade de saída 300 rpm

25 kW (33 HK) Potência do motor 25 kW (33 HK) 
20 kg Peso 20 kg

Unidade hidráulica HP 25 EGV 45 + 55  
e HP 25 EGV 65
A unidade hidráulica é um substituto de cardan do trator para o guincho florestal. O acionamento é realizado 
através de um motor hidráulico que é fixado na carcaça do guincho florestal. A conexão com o guincho florestal 
é direta, sem o eixo cardan (cardan). Tal solução é ideal se não houver um cardan disponível, mas apenas tem 
disponível o sistema hidráulico de acionamento da máquina. A unidade de acionamento hidráulica é conectada 
pelas mangueiras hidráulicas com a máquina de acionamento e com isso é garantido o acionamento. A unidade 
contém um indicador que mostra o número de revoluções e horas de trabalho.
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Grua hidráulica DOT 50K 

Excelente cinemática do 
mecanismo de manivelas.

Variante especial do braço 
telescópico para um 
alcance maior.

Proteção do cilindro de 
elevação. 

Mecanismo “K” de quatro 
flexões na fixação entre 
o braço elevador e o 
braçoi oscilante contribui 
para umas excelentes 
características de trabalho 
da grua.

66

• Opção: resfriador de óleo 
• Opção: módulo de assento no mastro da grua com controle mecânico
• Freio da articulação BR1/80/4
• Mais opções de controle

Controle mecânico 
combinado com duas 
válvulas ON-OFF elétricas 

Comando electro-
proporcional com Joysticks 

Comando electro-
proporcional com um 
controle remoto Scanreco 

Controle mecânico

• Grua de trator com o seu própio sistema hidráulico 
• Acionamento pelo cardan na categoria II ou III de engate de três pontos
• A possibilidade de uma instalação fixa na carreta florestal
• Alcance 7 m 
• Tanque de óleo de 80 L, integrado na base



Válvula hidráulica eletro-
proporcional de 8 seções 
permite o controle preciso 
do painel de controle.

Sistema reversível robusto 
com duas cremalheiras 
de engrenagem e quatro 
cilindros. 

Os estabilizadores 
de patolas robustas 
possibilitam uma instalação 
estável também nas áreas 
de trabalho perigosas.

Cilindros dos 
estabilizadores com 
válvulas de freio integradas.

Para obter a máxima 
seguridade, todas as 
mangueiras hidráulicas são 
fixadas na parte de cima do 
sistema de manivelas. 

Rotador de 4,5 toneladas 
e rotação infinita assegura 
uma grande capacidade. 

Garras GO-22  fazem parte 
do equipamento padrão, 
as garras GO-026X são 
disponíveis opcionalmente. 

Os filtros de pressão e de 
retorno para fornecer óleos 
de pureza adequados no 
sistema hidráulico. 

67

Dependendo da grua hidráulica integrada, pode escolher entre duas conexões de bombas hidráulicas. A bomba 
com a conexão fêmea permite uma conexão ao trator com um engate de três pontos. A bomba com a conexão 
macho permite uma montagem fixa em um reboque florestal. Ambas as bombas estão disponíveis em duas 
versões e pode escolher entre elas de acordo com as necessidades do trator. Uma bomba com um fluxo de 
119 ccm (velocidade recomendada do eixo de acoplamento é de 750 rpm ou 1000 rpm).

Črpalka (z moškim priklopom) za fiksno montažo na 
gozdarsko prikolico s pretokom 116 ccm ali 150 ccm. 

Bomba hidráulica

Bomba (com conexão 
fêmea) para montar 
diretamente no eixo do 
trator, com um fluxo de 
119 ccm. 

Bomba (com conexão 
macho) para montagem 
fixa no reboque florestal, 
com um fluxo de 119 ccm.

O mastro da grua DOT 50K foi soldado na fundição com 
solenóide soldado, alisado e verificado por ultra-som. 
Esse tipo de soldagem é de alta qualidade e permite o 
mastro da grua se comportar como se fosse feito de uma 
única peça. Esta construção moderna é fina, mas não 
subdimensionada e permite uma melhor resistência da 
grua a cargas dinâmicas.

Mastro

O módulo de assento no mastro da grua permite ao 
usuário operar de maneira transparente e segura. O 
assento confortável com apoio para os braços oferece 
ao usuário alcançar facilmente todas as alavancas de 
controlo. O assento é resistente à todas as condições 
climáticas.

Módulo de assento
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 Código  Descrição
244414 Resfriador de óleo
513074 Freio de articulação BR1/80/4
244412 Controle mecânico
244415 Controle mecânico combinado com duas válvulas ON-OFF elétricas
244417 Comando electro-proporcional com Joysticks
244754 Comando electro-proporcional com um controle remoto Scanreco
511749 Rotador de 4,5 t
248414 Bomba (com conexão fêmea) para montar diretamente no eixo do trator, com um fluxo de 119 ccm. 
248418 Bomba (com conexão macho) para montagem fixa no reboque florestal, com um fluxo de 119 ccm. 

DOT 50K aos 210 bar m 4 5 6 7
kg 1330 1060 870 710

DOT 50K 
aos 210 bar GO-22 *

m 4 5 6 7
kg 1205 935 745 585

GO-026X* kg 1145 875 685 525
*Incluído o rotador marcado com GR-463

Momento de elevação neto 52 kNm

Momento de elevação bruto 66 kNm

Ângulo de rotação 390 °

Fluxo de óleo ideal 300–350 rpm 40 l/min

Fluxo de óleo max. 540 rpm 65 l/min 

Pressão de trabalho 210 bar

Máx alcance 7025 mm

Torque de rotação neto 19 kNm

Comprimento da lança telescópica 1800 mm

Grua sem a base e controle 780 kg

Base 365 kg

Garras e rotador (equipamento padrão GO-22 ) 135 kg

Garras e rotador (opcional GO-026X) 194 kg 

DOT 50K
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Grua hidráulica DOT 50ZK

O mecanismo ZK 
patenteado na braçadeira 
entre o braço de elevação 
e o braço oscilante garante 
excelentes características 
de trabalho da grua.

• Opção: resfriador de óleo 
• Freio da articulação BR1/80/4
• Mais opções de controle

• Grua de trator com o seu própio sistema hidráulico 
• Tanque de óleo integrado na base
• Acionamento pelo cardan na categoria II ou III de engate de três pontos
• A possibilidade de uma instalação fixa na carreta florestal
• Utilização ideal do espaço integrado em relação com a posição de transporte
• Telescópio duplo com mangueiras hidráulicas integradas dentro do braço
• Mecanismo ZK patenteado
• Alcance 8,6 m
• Opção: módulo de assento no mastro da grua  

com controle mecânico

Versão especial do braço 
telescópico duplo para 
maior alcance.

Excelente cinemática do 
mecanismo de manivelas.

Proteção do cilindro de 
elevação. 

Controle mecânico 
combinado com duas 
válvulas ON-OFF elétricas 

Comando electro-
proporcional com Joysticks 

Comando electro-
proporcional com um 
controle remoto Scanreco 

Controle mecânico
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Todas as mangueiras 
hidráulicas do mecanismo 
do braço são fixadas dentro 
do braço, para ficarem 
protegidas o máximo 
possível.

Črpalka (z moškim priklopom) za fiksno montažo na 
gozdarsko prikolico s pretokom 116 ccm ali 150 ccm. 

Válvula hidráulica eletro-
proporcional de 8 seções 
permite o controle preciso 
do painel de controle.

Sistema reversível robusto 
com duas cremalheiras 
de engrenagem e quatro 
cilindros. 

Os estabilizadores 
de patolas robustas 
possibilitam uma instalação 
estável também nas áreas 
de trabalho perigosas.

Cilindros dos 
estabilizadores com 
válvulas de freio integradas.

Rotador de 4,5 toneladas 
e rotação infinita assegura 
uma grande capacidade. 

Garras GO-22 fazem parte 
do equipamento padrão, 
as garras GO-026X são 
disponíveis opcionalmente. 

Os filtros de pressão e de 
retorno para fornecer óleos 
de pureza adequados no 
sistema hidráulico. 

Dependendo da grua hidráulica integrada, pode escolher entre duas conexões de bombas hidráulicas. A bomba 
com a conexão fêmea permite uma conexão ao trator com um engate de três pontos. A bomba com a conexão 
macho permite uma montagem fixa em um reboque florestal. Ambas as bombas estão disponíveis em duas 
versões e pode escolher entre elas de acordo com as necessidades do trator. Uma bomba com um fluxo de 
119 ccm (velocidade recomendada do eixo de acoplamento é de 750 rpm ou 1000 rpm).

Bomba hidráulica

Bomba (com conexão 
fêmea) para montar 
diretamente no eixo do 
trator, com um fluxo de 
119 ccm. 

Bomba (com conexão 
macho) para montagem 
fixa no reboque florestal, 
com um fluxo de 119 ccm.

O mastro da grua DOT 50ZK foi soldado na fundição com 
solenóide soldado, alisado e verificado por ultra-som. 
Esse tipo de soldagem é de alta qualidade e permite o 
mastro da grua se comportar como se fosse feito de uma 
única peça. Esta construção moderna é fina, mas não 
subdimensionada e permite uma melhor resistência da 
grua a cargas dinâmicas.

Mastro

O módulo de assento no mastro da grua permite ao 
usuário operar de maneira transparente e segura. O 
assento confortável com apoio para os braços oferece 
ao usuário alcançar facilmente todas as alavancas de 
controlo. O assento é resistente à todas as condições 
climáticas.

Módulo de assento
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DOT 50ZK
aos 210 bar GO-22*

m 4 5 6 7 8 8,6
kg 1125 877 680 530 435 395

GO-026X* kg 1065 817 620 470 375 335

 Código  Descrição
249855 Resfriador de óleo
513074 Freio de articulação BR1/80/4
244412 Controle mecânico
244415 Controle mecânico combinado com duas válvulas ON-OFF elétricas
244417 Comando electro-proporcional com Joysticks
244754 Comando electro-proporcional com um controle remoto Scanreco
511749 Rotador de 4,5 t
248414 Bomba (com conexão fêmea) para montar diretamente no eixo do trator, com um fluxo de 119 ccm. 
248418 Bomba (com conexão macho) para montagem fixa no reboque florestal, com um fluxo de 119 ccm. 

Momento de elevação neto 50 kNm

Momento de elevação bruto 68 kNm

Ângulo de rotação 350 °

Fluxo de óleo ideal 300–350 rpm 40 l/min

Fluxo de óleo max. 540 rpm 65 l/min 
Pressão de trabalho 230 bar

Máx alcance 8600 mm

Torque de rotação neto 19 kNm

Comprimento da lança telescópica 3200 mm

Grua sem a base e controle 1100 kg

Base 450 kg

Garras e rotador (equipamento padrão GO-22) 135 kg

Garras e rotador (opcional GO-026X) 194 kg 

DOT 50ZK
aos 210 bar

m 4 5 6 7 8 8,6
kg 1250 1002 805 655 560 520

*Incluído o rotador marcado com GR-463

DOT 50ZK

Versão especial do braço telescópico duplo para maior alcance DOT 50ZK
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Garra GO-22

Código Descrição
241409 Garra GO-22

Peso Capacidade de 
carga

A força de aperto com as 
mandíbulas abertas 21 Mpa

A força de aperto com as mandíbulas 
semiabertas 21 Mpa

Pressão de trabalho 

100 kg 30 kN 10 kN 12,5 kN 21 Mpa
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Garra GO-026X

Código Descrição
238667 Garra GO-026X

Peso Capacidade de 
carga

A força de aperto com as 
mandíbulas abertas  21 Mpa

A força de aperto com as mandíbulas 
semiabertas 21 Mpa

Pressão de trabalho 

155 kg 40 kN 10 kN 14 kN 21 Mpa
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Carretas florestais
As carretas florestais da Tajfun são estabelecidas sob a marca GAP e, destinam-se à 
mudanças logísticas seguras e rápidas da madeira bruta ou já tratada:
• A manipulação completa de matérias-primas de madeira é possível em 

combinação com a grua hidráulica Tajfun DOT integrada,
• as carretas são destinadas aos profissionais para uso diário, bem como também 

para individuais que as precisam para suas próprias necessidades,
• as carretas florestais Tajfun estão disponíveis em combinação com a grua 

hidráulica Tajfun DOT integrada.

Pneus com tubos e proteção 
da válvula.

Extensão hidráulica da área 
de carga (equipamento 
padrão).

Acoplamento da carreta 
florestal:
• acoplamento Ø 40 mm 

(equipamento padrão),
• acoplamento giratório 

Ø 50 mm,
• acoplamento com a 

bola K 80.
• u

A plataforma para o 
operador permite a 
operação segura e 
transparente do guincho 
hidráulico durante o 
carregamento da carreta 
florestal.
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A carreta florestal GAP 
possui 5 pares de alavancas 
para evitar espalhar a carga. 
A altura total das alavancas 
é de 1420 mm. Diâmetro 
das alavancas robustas: 
externo~90, interno 72 mm 
e espessura 9 mm.

Freios hidráulicos em 
4 rodas (equipamento 
padrão). Freios pneumáticos 
em 4 rodas ou em 2 rodas 
(equipamento adicional).

Controle (girando o 
cabeçalho) com dois 
cilindros hidráulicos. Ângulo 
de giro do cabeçalho é de 
+/–40°.

 A carreta florestal tem 
luzes de sinalização em 
equipamento padrão. 
Antes do trabalho, as luzes 
podem ser seguradas e 
armazenadas dentro da 
extensão da área de carga.
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A carreta florestal GAP 110

GAP 110

Capacidade de carga total 11000 kg
Capacidade de carga sem grua ~8640 kg

Peso próprio ~2360 kg
Pneus 400/60–15,5/14PR

Estrutura de suporte 200 x 100 x 6 mm
Alavancas 5 pares

Altura total das alavancas 1420 mm
Diâmetro de alavancas: externo/interno/espessura ~90/72/9 mm

Área de carga 2,3 m²

Comprimento de carregamento;
com extensão da área de carga (equipamento padrão) ~3995–4995 mm

Altura de acoplamento do solo
Haste inferior: ~450/560 mm

Haste superior: ~850/960 mm

Comprimento x largura; em equipamento de série com 
extensão da área de carga (com pneus padrão) ~6400–7150 x 2175 mm

Freios hidráulicos 4x (equipamento padrão)
Controle (girando o cabeçalho) Controle hidráulico 2 x cilindro

Ângulo de giro do cabeçalho +/–40°
Pressão de trabalho max. 210 bar

Requisitos da máquina de acionamento 60 kW (80 HM/3,5 t)

A carreta florestal GAP 110 é vendida apenas com a grua Tajfun DOT.
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A carreta florestal GAP 140

GAP 140

Capacidade de carga total 14000 kg
Capacidade de carga sem grua ~11490 kg

Peso próprio ~2510 kg
Pneus 500/50–17/14PR

Estrutura de suporte 200 x 100 x 8 mm
Alavancas 5 pares

Altura total das alavancas 1420 mm
Diâmetro de alavancas: externo/interno/espessura ~90/72/9 mm

Área de carga 2,5 m²

Comprimento de carregamento;
com extensão da área de carga (equipamento padrão) ~3995–4995 mm

Altura de acoplamento do solo
Haste inferior: ~450/560 mm

Haste superior: ~850/960 mm

Comprimento x largura; em equipamento de série com 
extensão da área de carga (com pneus padrão) ~6400–7150 x 2375 mm

Freios hidráulicos 4x (equipamento padrão)
Controle (girando o cabeçalho) Controle hidráulico 2 x cilindro

Ângulo de giro do cabeçalho +/–40°
Pressão de trabalho max. 210 bar

Requisitos da máquina de acionamento 75 kW (100 HM/4 t)

A carreta florestal GAP 140 é vendida apenas com a grua Tajfun DOT.
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O paquímetro digital eletrônico é destinado a uso profissional na indústria florestal e madeireira. Serve 
para medir sortimentos florestais e madeireiros (árvores independentes, toras e tábuas). Quando compra o 
paquímetro, recebe também uma licença para o software Tajfun MX BOB básico.

As principais características do paquímetro Tajfun BOB 800: 

• tecnologia sem fio integrada;
• alto padrão de resistência mecânica: NEMA-4;
• alta proteção mecânica IP67 que permite medir em diferentes condições climáticas (sol, neve, chuva);
• construção leve, durável e de concepção ergonômica que permite uma operação fácil e uma manobra mais 

fácil em pontos de medição apertados; 
• software simples e poderoso para processamento de dados (não requer habilidades informáticas); 
• exibição eletrônica e mecânica de diâmetros;
• capacidade de realizar medições extremamente rápidas;
• a conversão direta de dados medidos em forma digital, é um excelente complemento para máquinas 

florestais durante o trabalho na floresta.

Paquímetro digital eletrônico Tajfun BOB 800
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Software Tajfun MX BOB
É um software moderno e inovador para 
dispositivos móveis Android (telefones, PDAs, 
tablets,…) que, ao medir sortimentos florestais 
(troncos, árvores independentes e tábuas), junto 
com o paquímetro, permite a leitura, gravação, 
edição e impressão dos dados obtidos. É destinado 
a propietários de florestas individuais, propietários 
de pequenas serrarias e usuários profissionais 
– silvicultores ou processadores de madeira. O 
software Tajfun MX BOB comunica-se sem fio 
com dispositivos adicionais, necessários para o 
trabalho sem interferências na floresta (paquímetro 
eletrônico Tajfun BOB 800, impressoras 
portáteis,…).

Descrição  Bolsa para o paquímetro eletrónico digital 
Tajfun BOB 800

Suporte para telefone
 CAT S40 

Impressora V-Line 112 b

Código 512326 245108 511681

Software Tajfun MX BOB 

FUNÇÕES Tajfun MX BOB 
básico

Medições de troncos (diâmetro, comprimento, qualidade, casca, ID, espécie 
arbórea) D

Medições de tábuas (comprimento, largura, altura, qualidade, quantidade, ID 
espécie arbórea) D

Medições de árvores independentes (diâmetro, altura, qualidade, ID, espécie 
arbórea) D

Medições de materiais mixtos de madeira – cavacos, pellets, ramos, 
toras, tábuas (volume, peso, qualidade, espécie arbórea) D

Exportar dados para arquivos PDF e Excel D

Entrada de dados básicos em documento (comprador, vendedor, 
motorista,…) D
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A EN 12999 separa os carregadores florestais de outros guindastes. Os carregadores 
florestais destinam-se exclusivamente para a manipulação de madeira usando garras 
hidráulicas. As gruas para a manipulação de matérias-primas secundárias são conhecidas 
como gruas sucateiras, ou de reciclagem e equipadas com válvulas de carga, controlando 
os limites de carga e fazendo o controle de estabilidade do sistema. 

A área de giro atende até 425°. São equipamentos para trabalhos árduos, mas ao mesmo 
tempo realizam operações precisas e com enorme sensibilidade de comando. Tudo isto 
feito sem movimentos bruscos. 

Opções que estão disponíveis para uma operação mais ergonômica: Cabine 
hidraulicamente ajustável com ar condicionado e aquecimento, válvulas proporcionais, 
abrigo dobrável, assento aquecido, controle remoto, suporte para madeiras longas, 
freio no balancim, suportes de articulação, etc.

Carregadores de confiança

11



»LIV 60Z«

Gruas dobráveis lateralmente, tomam menos espaço quando na posição de transporte 
e ainda oferecem excelentes propriedades de trabalho. As gruas com uma capacidade 
de 60 kNm foram desenvolvidas especialmente para o carregamento de toras curtas. 
Embora esses carregadores foram desenvolvidos para esta finalidade, eles encontram 
cada vez mais espaço no setor de reciclagem.

2 2



»Z«
LIV 60Z
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»LIV 80Z«

Gruas dobráveis   lateralmente, tomam menos espaço quando na posição de transporte 
e ainda oferecem excelentes propriedades de trabalho. As gruas com uma capacidade de 
80 kNm foram desenvolvidas especialmente para o carregamento de toras curtas. Estão 
disponíveis com alcances de 3,7 a 5,8 m, com telescópio simples ou duplo.

Embora esses carregadores foram desenvolvidos para esta finalidade, eles encontram 
cada vez mais espaço no setor de reciclagem.

4 4



»Z«

LIV 80Z

LIV 80Z

LIV 80Z
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»LIV 120Z - LIV 300ZinF«

Os carregadores tipo “Z” são os mais vendidos nos últimos anos. Gruas dobráveis   
lateralmente, tomam menos espaço quando na posição de transporte e ainda oferecem 
excelentes propriedades de trabalho. A alavanca entre o pedestal e o braço de elevação 
garante um momento de elevação constante. Este modelo difere de outros da série 
Z, por causa da montagem interna das mangueiras dos braços telescópicos simples e 
telescópico duplo. Largura de patolamento até 5,5 m. Estes carregadores são projetados 
para carregar toretes e toras longas. Eles são usados para alcances de 7, 8 a 9,6 m e 
com a capacidade de elevação de 108 até 276 kNm, com telescópico simples ou duplo. 
Embora esses carregadores foram desenvolvidos para esta finalidade, eles encontram 
cada vez mais espaço no setor de reciclagem.
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»Z«
LIV 120Z

“SB” “DB”

77



»Z«
LIV 150Z / LIV 170Z / LIV 190Z

“SB” “DB”

8 8



»Z«
LIV 230Z / LIV 270Z / LIV 300ZinF
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»Z3«

»Z«
LIV 120Z3

“SB” “DB”

 
Carregadores dobráveis  lateralmente com todas as vantagens da série “Z” especialmente 
projetado para montagem em sistemas rollon e rolloff, ou sobre caminhões que não 
possuam espaço suficiente para guardar o sistema de braços da grua. Isto é possível 
por meio de um braço telescópico, mecanismo compacto, montado no braço principal 
da grua e através de uma melhoria da cinemática. Devido à enorme flexibilidade deste 
modelo, estes carregadores são usados   tanto na reciclagem, bem como para toras curtas 
e longas. Com alcance de 8,8 m e um momento de elevação 102 a156 kNm.
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»Z3«
LIV 170Z3 

“SB” “DB”

A B C
L120Z3.88 2520 2493 199
L170Z3.88 2548 2520 195

X Y
L120Z3.88 1438 4294
L170Z3.88 1497 4219
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»NZ«

A série “NZ” foi especialmente desenvolvida para trabalhar com materiais residuais. 
Estes carregadores combinam todas as excelentes características dos guindastes “Z”. A 
vantagem destes modelos é o baixo risco de dano quando se trabalha com materiais 
residuais, ou seja, pedaços maiores de sucata. Além desta vantagem de uma construção 
especial, a montagem de uma garra sucateira de até 320 litros é possível. Com capacidade 
de 63 a 140 kNm, estão disponíveis com telescópico simples ou duplo.
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»NZ«
LIV 60NZ 
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LIV 110NZ

LIV 110NZ

»NZ«
LIV 110NZ
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LIV 140NZ

LIV 140NZ

»NZ«
LIV 140NZ
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»80K«

16 16



»K«
LIV 80K
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»100K«
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»K«
LIV 100K
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»120K - 170K«

Gruas modelo ‘K’ são caracterizadas por sua força e robustez. Estas são gruas, que são 
armazenados, durante o transporte, no sentido longitudinal da carga ou na área de 
carga. Elas diferem dos outros carregadores pelo sistema de alavancas entre o braço 
de elevação e de articulação. Isto proporciona um aumento adicional nas capacidades 
de carga em uma posição horizontal. Os carregadores tipo K podem atender diferentes 
operações, pelo fato de possuir diferentes alcances e ser composto por um ou dois 
braços telescópicos. Gruas para carregamento de madeira longa, curta e resíduos. Além 
do modelo L120K, esta série inclui toda a nova geração de gruas, com tubos internos 
nos braços telescópicos e estabilizadores telescópicos duplos com abertura até 5,1 m. 
A sua capacidade de elevação é 77 a 160 kNm e são adequadas para instalação em 
veículos, bem como para a montagem estática.
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»K«
LIV 120K

“SB” “DB”
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»K«
LIV 130K / LIV 150K

“SB” “DB”
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»K«
 LIV 170K

“SB” “DB”
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»230K - 270K - 300KinF«

Esta série caracteriza-se pelo desempenho e robustez. Além das vantagens dos outros 
modelos da série “K”, estes carregadores têm um grande raio de ação. Devido à sua 
concepção, pode ser utilizado em caminhões, bem como em uma instalação fixa, para 
carregamento de toras ou de resíduos. Eles têm uma capacidade de 216 a 297 kNm e 
alcance de até 14,5 m.
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»K«

(+

LIV 230K / LIV 270K / LIV 300KinF
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Configuração do carregador

Horímetro

Iluminação LED no braço de articulação

Patolas com giro mecânico de 180°

Comando das patolas com válvula eletro-hidráulica 
PVG32 Danfoss

Patolas com duplo telescópico (para LIV 120 »Z« e 
»K«)

Válvulas de segurança e de limitação de carga

Iluminação LED no assento

Alto nível de segurança devido ao material emprega-
do na construção do pedestal de giro
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Configuração do carregador

Proteção do cilindro de elevação

Proteção das mangueiras “CB” (padrão para LIV 60Z, 
LIV 80Z, LIV 80K, LIV 100K e “NZ”)

Mangueiras hidráulicas internas no braço de articu-
lação “CN” (padrão para “Z” e os modelos “K”)

Limitação de carga »Reciclagem«

Painel de controle com parada de emergência

Alavanca no cilindro de elevação

Alavanca para os modelos »K« 

Blocos de comando montados lateralmente ao 
assento do operador »Padrão«
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A B C E
LIV 120Z, LIV 120Z3 660 1135 1120 2810
LIV 120K, LIV 110NZ 665 1140 1130 2820
LIV 150Z, LIV 170Z, LIV 190Z, LIV 170Z3 705 1175 1140 2830
LIV 130K, LIV 150K,  LIV 140NZ 605 1050 1030 2720
LIV 170K 610 1055 1030 2720
LIV 230K, LIV 270K 605 1060 1035 2720
LIV 270Z 620 1080 1120 2820

Assento »SS«
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A B C D E F
LIV 120Z, LIV 120Z3 571 761 843 1050 2598 240
LIV 120K, LIV 110NZ 567 709 890 1043 2643 240
LIV 150Z, LIV 170Z, LIV 190Z, LIV 170Z3 645 770 882 1112 2646 245
LIV 130K, LIV 150K, LIV 140NZ 526 673 763 1003 2646 245
LIV 170K 526 673 763 1003 2646 245
LIV 230K, LIV 270K 521 667 807 996 2569 290
LIV 270Z 641 791 877 1128 2636 290

1127

160

D

AA

B

C
9
4
7

3
5
4

E

6
3
2

F

Assento »P«
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GO 026 X GO 037 X GO 043 X GO 053 X GO 053
Anom m2 0,26 0,36 0,41 0,51 0,53 

B m 0,085 0,11 0,115 0,16 0,15 
C m 1,51 1,75 1,86 2,07 2,26 
D m 0,72 0,83 0,91 0,85 0,93 
E m 0,87 0,98 1,07 1,12 1,16 
F m 0,51 0,58 0,63 0,68 0,69 
G m 0,81 0,94 1,02 1,1 1,1 
H m 0,4 0,45 0,49 0,49 0,49 

s 1,8 1,8 2,1 2,1 2,4 
s 1,7 2,7 3,1 3,1 3 

kN 14,4 19,4 20 18 18,5 
MPa 23 23 23 23 23
kN 40 40 50 50 90
kg 155 215 245 260 340 

Garra

Temo de abertura com 50 l/min
Temo de fechamento com 50 l/min

Força de fechamento (Anom)

Pressão de trabalho
Momento de carga

Peso próprio

30 30



SHZ250 SHZ300
m3 0,25 0,3

6 6
t 2,5 3

kN 14 15
bar 320 320

l/min 70 80
kg 436 470

SHZ250 SHZ300
A 1560 1800
B 1440 1660
C 1060 1130
D 529 656
E 1389 1594
F 411 445
G 260 260
H 174 174
I 870 912
J 980 1110

SHT250 SHT300
A 1560 1800
B 1440 1655
C 1060 1190
D 539 659
E 1414 1621
F 411 444
I 870 915
J 980 1100

SHT250 SHT300
m3 0,25 0,3

6 6
t 2,5 3

kN 24 15
bar 320 320

l/min 70 80
kg 420 446

 A 
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SHT

SHZ Garra Sucateira

Capacidade
Dentes

Carga máxima
Força de fechamento

Pressão máxima
Vazão sugerida

Peso próprio

Capacidade
Dentes

Carga máxima
Força de fechamento

Pressão máxima
Vazão sugerida

Peso próprio

3131



500 kg

700 kg

2 x 1500

2 x 600

Opções
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���654������654�3 @BC EAC FBEA <F=A F=EC <F=A
���654������664�� @BC EAC FBCC <F<C F=DC <FDA
���624������614������604������614�3 @BC @?C F?DC <F@C F=EC <FBC
���634������624������6/4�� @BC E@C FBAC <FF@ F=DC <FAF
���614� @BC E@C FBAC <F@C F=EC <F?A
���534������514� @DA E=A F@BC <FD@ FFAC <FEF
���514� EBA @<C F?=A <D=C FACC <DEA

    

ΝϦϦ�ËÜ�� ·�¸×¾Ϧ̫̭j
ΝϦϦ¾ÌϦP�5Ϧ̲̩̩̯
ΝϦϦ&Ð¾±{·�¸×¾Ϧ{�ÝÐ× �¾Ϧ
ΝϦϦ̭Ϧ±Üô�ÐϦ��Ϧ×Ì{�{±�¾Ϧλ5��μ
ΝϦϦ&±Ü· ¸{��¾Ϧ ¸×�Ì ¾ÌϦ
ΝϦϦ�É{Ì�±�¾Ϧ��ϦÐ¾·Ϧ�Ð×�Ì�¾
ΝϦϦ5 ·É{�¾ÌϦÉ{Ì{σ�Ì Ð{ÐϦ�¾·Ϧ�Ü¸��¾Ϧ ¸×�Ì· ×�¸×�Ϧ
ΝϦϦZ{¸ËÜ�Ϧ�¾·Ϧ|�Ü{ϦÉ{Ì{Ϧ±{ç{ÌϦ¾Ϧç �Ì¾Ϧ
ΝϦϦM�Ð¾ϦÉÌ¿ÉÌ ¾Ϧ̬̮̩Ϧ®�Ϧ

ΝϦϦBÉ�Ç�ÐΞϦ
σϦϦ�Ìσ�¾¸� � ¾¸{�¾ΟϦ·ϦϺϦ̮̩Ϧ®�Ϧ
σϦϦ�ËÜ����¾ÌϦ{Ϧ� �Ð�±ΟϦ·ϦϺϦ̭̩Ϧ®�Ϧ
σϦϦ�ËÜ����¾ÌϦ�±�×Ì �¾Ϧ̫̬̩ϦjϦλ ÌÜ{ÐϦ�Ð×{� ¾¸|Ì {Ðμ
σϦϦj�ÌÐ�¾Ϧ�¾ÌÌ�×{
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�&$� ,$�� �$'#�� # %��� ��� ')&�,+&*�� &��)���$&*� ��))����&)�*� �&$� ��'�� ����� ���
��)���(,��-�) �����EC���F?@�"�$������'�� ���������#��%���#&%� +,� %�#�+�$�7$�7�,$�
� ��)�%� �#� ��� $�)���&�� &��)���%�&� �),�*� (,�� �+ %��$� �+7� <=�A� $�+)&*�� ��'�� �����
��� ��)���� �#��%���� �#�/ � # ����� �� �#+�� '�)�&)$�%��� *5&� ��%��9� &*�  $'&)+�%+�*� (,��
'&��$&*�&��)���)��

�± {�¾Ϧ{Ϧ�íÉ�Ì �¸� {Ϧ�{ϦZ{¬�Ü¸ΟϦ¾ϦÉ¿Ðσç�¸�{ÐΟϦ�ϦÐ�·Ϧ{Ϧ·�¸¾ÌϦÐ¾·�Ì{Ϧ��Ϧ�Ýç �{ΟϦ¾ϦÉ¾¸×¾Ϧ
%&�(,�#�$�%+�$&*�%&**&� �&�&����,*��$&*�  %+�%*�$�%+��*,') )��*�%���** ����*��&*�
%&**&*��# �%+�*�

�&**���*+)�+7� ��7���')&�,65&����&$�)� �# 0�65&������))����&)�*�*��,)&*�����&'�)�65&�
* $'# > ��������$� �%+�#$�%+���&$��*�$�#�&)�*�')&') �����*�+7�% ��*�

����'!���(���"�"�

����!��+��*

B'/&P$-. B'/&P$.( B'/&P$/, B()&P$.& B()&P$/, B(-&P$.& B(-&P$/, B)&&P$.& B)&&P$/,

�
aDc '.* '-/ '-, ('' (&, (** (*' (-, (-*

¯ *(+ *(+ *(+ )/& )/& )/& )/& )/& )/&

b%c_d 'n/&�%�(n/&�%�'n'.&BI

CFW (+ (+ (+ (+ (+ (. (. )( )(

�cc --.+ .'., /+,* -/(& /,,+ -/(& /,,+ -/(& /,,+

aDc (. (. (. )& )& )) )) )) ))

cc '+.+ ()&& )(&& ',&& )(&& ',&& )(&& ',&& )(&&

a] (-)' (.') (.+- (+.+ (--/ (+/& (-++ (,&+ (--&

B,&P$-( B.&P$-) B.&P$.+ B'(&P$-. B'(&P$.( B'(&P$/, B'(&P)$.. B'+&P$-. B'+&P$.( B'+&P$/, B'-&P$-. B'-&P$.( B'-&P$/, B'-&P)$..

�
aDc ,& -/ -. '&- '&, '&) '&( '+& '*+ '*' ',* ',' '+- '+,

¯ *'+ *'( *'( *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+

b%c_d (N+&� 'N-&�%�(N++�%'N'(&BI 'n.&�%�(n-&�%�'n'+&BI 'n/&�%�(n.&�%�'n'+&BI

CFW (' () (+ (+ (+ (+ (+ (* (* (* (, (, (, (+

�cc -'*& -)&& .+&& --,& .',' /+)/ .-)& --.+ .'., /+,* --.+ .'., /+,* .-)&

aDc (' (( (( (. (. (. (. (. (. (. (. (. (. (.

cc ',&& '*+& (-&& '+.+ ()&& )(&& ()&& '+.+ ()&& )(&& '+.+ ()&& )(&& ()&&

a] '-'- '/*& (''/ ((,, ()(* (),) (*/, (+&, (+,) (,&( (+', (+-) (,'( (-+,

B,&DP$,+ B''&DP$,. B''&DP$-/ B'*&DP$,. B'*&DP$-/

��
aDc ,) '&. '&, '*& ')+

¯ *'+ *(+ *(+ *(+ *(+

b%c_d (N+& 'n-&�%�(n,&�%�'n'(&BI 'n.&�%�(n-&�%�'n'(&BI

CFW () (+ (+ (+ (+

�cc ,+&& ,.&& -/&& ,-&& ---+

aDc (' (. (. (. (.

cc ',&& ',&& (-&& ',&& (-&&

a] ',-+ ('/' ((*. (**' (*/.

B'-&A$-/ B'-&A$.( B'-&A$.) B'-&A$/, B'-&A$'&& B()&A$.' B()&A$.- B()&A$/) B()&A$// B()&A$''& B()&A$'(+ B()&A$'*+

�
aDc ',& '+, '+- '+( '+' (', ('+ (') ('( (&+ '/. '.+

¯ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *&+ *&+ *&+ *&+ *&+ *&+ *&+

b%c_d 'n/&�%�(n.&�%�'n'+&BI 'n/&�%�(n/&�%�'n'.&BI

CFW (+ (+ (+ (+ (+ () () () () () () ()

�cc -.*. .()& .((. /,&- //.- .&-& .,-& /(-& /.() '&-.* '(+.* '**,*

aDc (. (. (. (. (. *' *' *' *' *' *' *'

cc '+.+ ()&& '+.+ ()&& ()&& ',&& ',&& ',&& )(&& )(&& ',&& )(&&

a] (++& (,&- (+,+ (,*, (,,' (+.- (,(' (-.( )&'- (.,. )&,+ )'.(

B.&A$-, B'&&A$-. B'&&A$.. B'(&A$-/ B'(&A$.( B'(&A$.) B'(&A$/,

�
aDc -- /+ /& ''* ''& ''+ '&-

¯ *'( *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+

b%c_d 'n,&�%�(n+&�%�'n'(&BI 'n-&�%�(n,&�%�'n'+&BI

CFW (' () () (+ (+ (+ (+

�cc -+.& -/(( ./'- ---. .',& .((. /+)-

aDc (* (, (, (. (. (. (.

cc '*+& ',&& (-&& '+.+ ()&& '+.+ ()&&

a] '/-& ('(& ('/- ((-& ()(- ((.+ (),,

B')&A$-/ B')&A$.( B')&A$.) B')&A$/, B')&A$'&& B'+&A$-/ B'+&A$.( B'+&A$.) B'+&A$/, B'+&A$'&&

�
aDc ')( '(. ')' '(* '(' '+& '*. '+) '*) '*'

¯ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+ *(+

b%c_d 'n.&�%�(n-&�%�'n'+&BI

CFW () () () () () (, (, (, (, (,

�cc -.*. .()& .((. /,&- //.- -.*. .()& .((. /,&- //.-

aDc (. (. (. (. (. (. (. (. (. (.

cc '+.+ ()&& '+.+ )(&& )(&& '+.+ ()&& '+.+ ()&& ()&&

a] (*-& (+(- (*.+ (+,, (+.' (*/& (+*- (+&+ (+., (,&'

B(-&A$.' B(-&A$.- B(-&A$/) B(-&A$// B(-&A$''& B(-&A$'(+ B(-&A$'*+ B)&&A$.' B)&&A$.- B)&&A$/) B)&&A$//

�
aDc (,' (,& (+- (,& (*+ ((' (&, (/- (/+ (/( (/+

¯ *&+ *&+ *&+ *&+ *&+ *&+ *&+ *&+ *&+ *&+ *&+

b%c_d 'n/&�%�(n/&�%�'n'.&BI

CFW (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ )( )( )( )(

�cc .&-& .,-& /(-& /.() '&-.* '(+.* '***, .&-& .,-& /(-& /.()

aDc *' *' *' *' *' *' *' *' *' *' *'

cc ',&& ',&& ',&& )(&& )(&& ',&& )(&& ',&& ',&& ',&& )(&&

a] (,(( (,+, (.'- )&+( (/&) )'&& )('- (,)- (,-' (.)( )&,-
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��%�!("�(� �!&"���#$"�'.-"

����'�)+�$�%+&�����%��%��) �������!�,%��,+ # 0��*�����$&��#���$��$�D��(,��*�)-��
�&$&���*��%&�$7+&�&��&*��#�$�%+&*�> % +&*��������&)+�%+&�&*�'&%+&*�$� *��)9+ �&*�!3�
*5&���&)���&*�%����*������&%��'65&��&�')&!�+&���,)�%+��&*�+�*+�*��&$�&*�')&+:+ '&*��
 ��%+ > ��$&*� &*� '&%+&*� �)��&*� (,�� � %��� '&**�$� �/ *+ )�� �� (,�� %5&� '&��) �$� *�)�
��+��+��&*� '&)� $� &� ��� * $,#�65&� �&� *&�+.�)�� �&� �&$',+��&)�� �� )�*,#+��&� 7� ,$�
')&�,+&�(,��*,'&)+���*�+�%*;�*�$� *��/+)�$�*�

���&%�&)$ ������&*���))����&)�*����(, '�$�%+&*��,/ # �)�*�������&)�&��&$��*�%&)$�*�
�,)&'� �*����)�%+���#+��(,�# �������&��*��*�'�6�*����*,'&)+�������)�������*+),+,)��*5&�
�� +&*�����6&�����#+��)�* *+8%� ����*�� # %�)&*�� �)3,# �&*�*5&�#�$ %��&*� %+�)%�$�%+���&�
(,����0��&$�(,����*,'�)�9� ��*��+&)%��$� *�*,�-����$� *�> )$�����+&))������ )&�7����) �����
�$�$�+�) � *�(,��#����+) �,�$�*��,)�%6����)�* *+8%� �����* *+�$������ )&��*+3� $�)*&�
�$�:#�&��&�(,��#�����)�%+��,$��- ���$� *�#&%������* *+�$������)�6&*�7�')&!�+��&����+�#�
�&)$��(,��&�#�-�%+�$�%+&������)���7��**��,)��&��$�+&������� /�������)���

���&%*+�%+��$&��)% 0�65&��&*�')&�,+&*���&���*�%-&#- $�%+&����%&-&*�+ '&*�����),�*��
*5&��/��,+��&*������&)�&��&$���1� )�+ -������3(, %�*�1��� )�+ -��)�#�+ -��4�*��,)�%6��
��*�$3(, %�*��CE	=F	����*�')&�,+&*�*5&��#�** > ���&*��&$&���<�=��(,�������&)�&�
�&$���%&)$����<F???�2�+)�+��*������),�*�� �)3,# ��*����(,�# ������&*�')&�,+&*���
')&��**&*���*+5&������&)�&��&$���%&)$�*�����?CC<�������<=CC<��&$')&$�+ ��*��&$���
')&+�65&��&�$� &��$� �%+��
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